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รางวัลเลิศรัฐ 
 เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้แกห่น่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศ
แห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง 

     ตราสัญลักษณ์   
     เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ตั้งอยู่บนแท่งหมายเลขหนึ่ง 

ความหมาย   
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้เปรียบเสมือนเพชรน้ำเอกแห่งระบบราชการ
(ช่อชัยพฤกษ์) ที ่ผ ่านการเจียระไนอย่างงดงามด้วยความมุ ่งมั่น
สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์เป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจ
สูงสุดของราชการไทย 
 

รางวัลบริการภาครัฐ 
รางวัลบริการภาครัฐ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ดังนั้น 
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที ่มีผลการทำงานในการยกระดับคุณภาพ  
การให้บริการที่ประสบผลสำเร็จ และสามารถสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
ในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 
     ตราสัญลักษณ์     
     สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง  

   อักษรข้างล่าง “บริการด้วยใจ” 

        ความหมาย 
        สองมือทอง สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการให้บริการ 
     ใจสีแดง           เป็นใจที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น 

     ในการให้บริการประชาชน 
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บทนำ 
การพัฒนาประสิทธ ิภาพการให้บร ิการของหน่วยงานภาคร ัฐเป ็นเร ื ่องที ่ม ีความสำคัญ  

ต่อการพัฒนาระบบราชการ โดยมีการกำหนดแนวทางหรือมาตรการต่าง  ๆ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 
ไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ให้การบริหารราชการ  
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และเพื ่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี ้ ได้ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดเป้าหมายของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบ
ราชการที่ยึดหลักธรรมภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Good Governance for Better Life) ได้จัดให้มีการมอบ 
“รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” ขึ ้นเป็นครั ้งแรก เมื ่อวันที่ 29 มกราคม 2547 เพื ่อเชิดชูเกียรติและเป็น 
ขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการโดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการได้ตามมาตรฐานที ่กำหนด ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ได้เปลี ่ยนชื ่อเป็น  
“รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ” และในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุม 
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้มี “รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence Awards : PSEA) 
และให้ปรับรางวัลต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นสาขาภายใต้รางวัลเลิศรัฐ โดยรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ      
ปรับเป็น “รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีมติให้
ปรับปรุงประเภทรางวัลที่มอบให้แก่ส่วนราชการ เพื่อให้รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศในแต่ละสาขา 
ประกอบด้วย (1) รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข การพิจารณา
ประกอบด้วย รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยมมอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น  ครบทั้ง 3 สาขา ในปีเดียวกัน 
และรางวัลเลิศรัฐสาขา (Best of the Best) มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในสาขานั้น ๆ โดยเรียกชื่อว่า 
“รางวัลเลิศรัฐ สาขา….” และ (2) รางวัลรายสาขา ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

รางวัลบริการภาครัฐ จึงเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าผลการทำงานของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการและ
ระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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หลักเกณฑก์ารพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566                 
(Public Service Awards) 

ประเภทรางวัล 
  รางวัลบริการภาครัฐ ประกอบด้วย 6 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทนวัตกรรมการบริการ 
ประเภทพัฒนาการบริการ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื ่อการบริการ  
ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ และประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ทั้งนี้ หนึ่งผลงาน
สามารถสมัครได้เพียงหนึ่งประเภทรางวัลเท่านั้น 

 1.  ประเภทนวัตกรรมการบริการ  
คำจำกัดความ/ความหมาย  
การพัฒนาการให้บริการ ด้วยการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการนำแนวคิด องค์ความรู้ ทักษะ

ประสบการณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงาน/การให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการ
รูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งผลงานเป็นนวัตกรรมใหม่ (Innovation) ที่แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลงานหรือ
กระบวนการก่อนหน้านี้ทำให้การบริการดีขึ้นกว่าเดิมอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างชัดเจน 

แบ่งประเภทนวัตกรรม ออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
(1) นวัตกรรมบริการ (services innovation) เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม่  

(new or improved service) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ และบริการ  
(2) นวัตกรรมการส ่งมอบบริการ (service delivery innovation) เป ็นการให้บร ิการ 

ในรูปแบบใหม่ หรือที่แตกต่างไปจากเดิม (new or different way of providing a service)   
(3) นว ัตกรรมการบร ิหาร/องค ์การ (administrative or organizational innovation)  

เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบงานหรือกระบวนงานใหม่   
(4) นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เป็นการสร้างมุมมองใหม่หรือ 

การแสวงหาหนทางใหม่ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการโต้แย้งสมมติฐานเดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ตัวแสดงที่เก่ียวข้องเพ่ือผลักดันความคิดใหม่   

(5) นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เป็นการออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้
เครื่องมือ นโยบายแบบใหม่ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่าง   

(6) นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เป็นการวางระบบใหม่หรือเปลี่ยนแปลง
ระบบที่มีอยู ่ในปัจจุบัน อันก่อให้เกิดผลการเปลี ่ยนแปลงในวงกว้างหรือในระดับขั ้นพื ้นฐาน  (systemwide 
change/fundamental transformation) หรือส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างหรือเปลี ่ยนแปลงแบบแผน
ความสัมพนัธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ    

เงื่อนไขการพิจารณา  
(1) เป็นผลงานการให้บริการที ่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช ้ ซ ึ ่งย ังไม่ม ีหน่วยงานใด               

เคยดำเนินการมาก่อน หรือเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้สิ ่งที่มีอยู่จนเกิดนวัตกรรมต่อเนื่องในการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

(2) เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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 2.  ประเภทพัฒนาการบริการ 
คำจำกัดความ/ความหมาย  
การพัฒนาการให ้บร ิการแล ้วส ่งผลให ้การบร ิการด ีข ึ ้นจากเด ิมอย ่างม ีน ัยสำคัญ  

หรือเห็นผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือมีผลกระทบสูง  
ต่อประชาชนในวงกว้าง หรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/กลุ่มเป้าหมายจากการได้รับบริการ
ของรัฐได้ 

เงื่อนไขการพิจารณา 
(1) เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการที่แตกต่างไปจากเดิม หรือ

เป็นผลงานการให้บริการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
และไม่เป็นรูปแบบเดียวกับท่ีหน่วยงานเคยได้รับรางวัลมาแล้ว 

(2) เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 
 3.  ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 

คำจำกัดความ/ ความหมาย 
การนำระบบ แนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานในผลงานที่ได้รับรางวัลบริการ

ภาครัฐ ระดับดี หรือ ระดับดีเด่น (ผลงานต้นแบบ) ซึ่งเป็นผลงานของหน่วยงานผู้สมัคร หรือผลงานของหน่วยงานอ่ืน       
ทีเ่คยได้รับรางวัลดังกล่าว ไปขยายผลในหน่วยบริการสาขา/พ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้สมัคร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และควบคุมรูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานของงานบริการ
ให้คงอยู่ในระดับเดียวกันหรือดีกว่าในหน่วยบริการสาขา/พื้นที่ที่ไปขยายผล หรือ กรณีการนำผลงานระดับดี หรือ
ระดับดีเด่น ไปต่อยอดขยายผลการดำเนินการในเชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีขึ้นจากเดิม
อย่างเห็นเป็นที่ประจักษ ์

เงื่อนไขการพิจารณา  
(1) ผลงานต้นแบบที่จะนำไปขยายผล ต้องเป็นผลงานของหน่วยงานผู้สมัคร หรือ ผลงานของ

หน่วยงานอื ่น ที ่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี หรือ ระดับดีเด่น (ยกเว้นประเภทยกระดับการอำนวย         
ความสะดวกในการให้บริการ) ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี  

(2)  เป็นผลงานที่เกิดจากการขยายผลในรูปแบบ ดังนี้  
 (2.1) การขยายผลการให้บริการ ด้วยการนำผลงานต้นแบบตามข้อ (1) ไปขยายผลทั้งในเชิง

แนวคิด นโยบาย หรือรูปแบบการดำเนินการ ตามมาตรฐานของผลงานต้นแบบหรือดีกว่าเดิมในหน่วยบริการสาขา/พ้ืนที่
ภายใต ้ส ั งก ัดของหน ่วยงานผ ู ้สม ัครไม ่น ้อยกว ่าร ้อยละ 80 โดยประชาชนต ้องได ้ร ับการบร ิการท ี ่ดี   
มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละแห่ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี    

     (2.2) การต่อยอดขยายผลผลงานต้นแบบตามข้อ (1) ในเชิงคุณภาพ ด้วยการนำผลงาน
ต้นแบบ ไปพัฒนาต่อยอดผลงานเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที ่ดีขึ ้นจากเดิมอย่าง เป็นที ่ประจักษ์  
โดยประชาชนต้องได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า 1 ปี  

(3) เป็นผลงานที่หน่วยงานสามารถแสดงกระบวนการติดตามและประเมินผลในการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้ 
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(4) การขยายผลการให้บริการ ในกรณีที่หน่วยงานได้นำผลงานต้นแบบไปขยายผลในหน่วย
บริการสาขา/พ้ืนที่ของตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  เช่น จังหวัดนำผลงานของโรงพยาบาลที่เคยได้รับรางวัลในนาม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปขยายผลในโรงพยาบาลภายในจังหวัด จังหวัดสามารถยื่นสมัครขอรับ 
รางวัลฯ ได้ โดยระบุการดำเนินการขยายผลในพื้นที่ของจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นต้น และหากหน่วยงาน
เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล (เจ้าของผลงานต้นแบบ) ได้ร่วมดำเนินการขยายผลกับหน่วยงานผู้สมัคร ให้หน่วยงาน
เจ้าของผลงานต้นแบบสามารถรับรางวัลร่วมกับหน่วยงานผู้สมัครได้ ทั้งนี้ ต้องแสดงบทบาทของหน่วยงานเจ้าของ
ผลงานต้นแบบในการร่วมดำเนินการขยายผลให้ชัดเจน 

 
 4.  ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 
 คำจำกัดความ/ความหมาย 
 การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการที่เป็นผลมาจาก ความสามารถ 
ในการทำงานร่วมกัน (Interoperability) ตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป ในการเชื ่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ระหว่างหน่วยงาน และทำให้เกิดการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลที่ผู้รับบริการไม่ต้องไปขอข้อมูลจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง (ภายใต้สิทธิการใช้งานที่เหมาะสมและมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ถ้าเป็นการเชื่อมโยง
ข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวต้องได้รับความยินยอม (consent) หรือการร้องขอ 
(request) จากเจ้าของข้อมูลนั้นก่อน) หรือ เป็นผลมาจากการบูรณาการวิธีการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป
เพ่ือให้เกิดการให้บริการแทนกันได้ระหว่างหน่วยงานของรัฐเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

 เงื่อนไขการพิจารณา 
(1)  เป็นการพัฒนาระบบการให้บริการที่สามารถเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานผ่านระบบดิจ ิท ัล โดยมีหน่วยงานเข้าร ่วมดำเนินการตั ้งแต่ 3 หน่วยงานขึ ้นไป และมีเป้าหมาย 
ในการดำเนินการร่วมกันโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดในวงกว้างในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ รวมถึงหน่วยงาน
ต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการในผลงานผ่านระบบดิจิทัล  

(2) กรณีบูรณาการวิธีการทำงานเพื่อให้บริการแทนกันได้ ต้องมีหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการ
ตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป โดยมีคำสั่งมอบหมายที่เป็นทางการ มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการหรือการให้บริการ และมี
เป้าหมายในการดำเนินการร่วมกันโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดในวงกว้างในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ  

(3)  เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

(4)  ต้องแสดงให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ  
อย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่า  
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 5.  ประเภทบริการตอบโจทยต์รงใจ 
คำจำกัดความ/ความหมาย  
การพัฒนาการบริการ การทำงานในเชิงบริหารจัดการ แก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 

เพื่อยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน โดยการปรับมุมมองหรือแนวคิด 
(Mindset) ในการทำงานร่วมกันกับกลุ ่มต่าง ๆ ในฐานะพันธมิตร ที ่ร่วมกันรับความเสี ่ยง รับผลตอบแทน และ           
รับความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Cost of delay) ส่งผลให้การบริการมีความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย       
และดีขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ หรือเห็นผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์  นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ของประเทศ  

เงื่อนไขการพิจารณา 
(1) เป็นการพัฒนาการให้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน สูญเสียทรัพยากรและระยะเวลา 

โดยใช้หลักการของการแก้ปัญหาทั ้งกระบวนการให้บริการ (End to End Process) ที ่มีการเชื ่อมโยงหลาย
หน่วยงาน และ/หรือ ภายในหน่วยงานเดียวกัน ด้วยการทำงานร่วมกับภาคประชาชน กลุ่มชุมชน และภาคเอกชน
แบบพันธมิตร เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชน ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของไทย  

(2) กรณีเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ ต้องมีผู้มาใช้บริการผ่านระบบ
ออนไลน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้รับบริการ และ/หรือ จำนวนธุรกรรมทั้งหมด  

(3) เป็นผลงานที ่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

(4) มีแผนการปรับปรุง และมีแนวทางในการพัฒนาขยายผล 
 

 6.  ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ  
คำจำกัดความ/ความหมาย  
การพัฒนาการบริการเพื่อยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ได้แก่ 

การยกเลิก/แก้ไข ข้อกำหนดในกฎหมาย กฎ ที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ลดขั้นตอนการให้บริการ 
ลดระยะเวลาการให้บริการ มีการพัฒนานวัตกรรมการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ซึ่งส่งผลให้การบริการ
ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย 

ทั ้งนี ้ กฎหมาย กฎ ในที ่น ี ้  หมายถึง กฎหมาย กฎ ที่ หน่วยงานได้ดำเนินการยกเลิก/แก้ไข  
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้แก่ประชาชน  

 เงื่อนไขการพิจารณา 
 (1) เป็นผลการดำเนินการในภาพรวมขององค์กร ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการอนุมัติ 

อนุญาต ของประชาชนให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ถูกลง รวมทั้งมีความโปร่งใสในการให้บริการ ดังนี้ 
(1.1) การยกเลิก/แก้ไขกฎหมาย กฎ  
(1.2) การยกเลิก/ลดสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน 
(1.3) การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียม 
(1.4) การลดขั้นตอนการให้บริการ  
(1.5) การลดระยะเวลาการให้บริการ 
(1.6) การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต                                
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(1.7) การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(1.8) อื่น ๆ เช่น วิธีการปรับปรุงงานบริการโดยยกเลิกคณะกรรมการในการพิจารณา

อนุมัต/ิอนุญาต เป็นต้น  
(1.9) หน่วยงานมีการดำเนินการตามข้อเสนอของโครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวน

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี ่ยวกับการอนุญาต เพื ่อลดขั ้นตอนการดำเนินการและ  
การอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน (Regulatory 
Guillotine) (ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ) 

(2)  เป็นผลการดำเนินการ ดังนี้  
(2.1) กรณีหน่วยงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 

เป็นผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 
(2.2) กรณีหน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ  

เป็นผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  – 14 กุมภาพันธ์ 2566 
  (3)  เป็นส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า องค์การมหาชน  หน่วยงานอิสระ และ
รัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ และมีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
มาตรฐานกลาง  
 
คำอธิบายเพิ่มเติม 

รายการ ความหมาย 
1) ชื่อกระบวนงานบริการ 
ตามคู่มือสำหรับประชาชน 

ชื่อกระบวนงานบริการที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทำตามพระราชบัญญัติ  
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

2) การพัฒนารูปแบบ 
การให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์  
 

หน่วยงานมีการพัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   
ใน 3 รูปแบบ 
1. สามารถยื่นคำขอทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี e-Form ที่กรอกข้อมูล
บนเว็บไซต์  
2. สามารถยื่นคำขอและชำระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
3. สามารถยื ่นคำขอ ชำระเงินและรับเอกสารราชการ/ใบอนุญาตได้
เบ็ดเสร็จ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

3) การชำระค่าธรรมเนียม 
การต่ออายุใบอนุญาตแทน 
การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต 

หน่วยงานได้มีการดำเนินการเสนอรายชื ่อกฎหมายและใบอนุญาต 
เพื ่อแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผ ู ้ร ับใบอนุญาตชำระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต  
พ.ศ. 2564 โดยการดำเน ินการด ังกล ่าว ถ ือเป ็นการลดภาระของ
ประชาชน/ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างต่อเนื่อง 

4) อ่ืน ๆ  วิธีการปรับปรุงงานบริการโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ซึ่งส่งผลต่อ
การบริการที ่ด ีย ิ ่งขึ ้น เช่น ยกเลิกคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ  
/อนุญาต 
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เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ 
 เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ได้แก่ 

1. ประเภทนวัตกรรมการบริการ มีประเด็นการประเมินแบ่งออกเป็น 4 มิต ิดังนี้ 
 

มิติ ข้อคำถาม คะแนน 
1. การวิเคราะห์ปัญหา  10 
 1. สภาพปัญหา ที่มา และสาเหตุของปัญหาเป็นอย่างไร 

2. ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบต่อผู ้ร ับบริการ หรือต่อสังคม/ประเทศ ในระดับใด 
เช่น ระดับพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น 

3. ปัญหามีความท้าทาย มีความยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ไขปัญหาอย่างไร   
4. กำหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไร  

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ  30 
 5. แนวทางในการพัฒนาผลงาน เพ่ือนำไปใช้แก้ไขเป็นปัญหาอย่างไร  

6. มีหลักการและแนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบพัฒนาผลงานอย่างไร  
7. มีภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาผลงานหรือไม่ อย่างไร   
8. กระบวนการพัฒนาผลงานมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือไม่ อย่างไร  
9. มีการนำผลงานไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
10. มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือไม่ อย่างไร   

3. ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 50 
 
 

 11. มีการประเมินผลผลิต และผลลัพธ์ที ่ได้รับจากการดำเนินการที ่สะท้อนความสำเร็จ         
ต ่อผ ู ้ร ับบร ิการอย ่างไร (อธ ิบายการว ัดผลผล ิต การควบคุมค ุณภาพ ผลล ัพธ์  
ความคุ ้มค่า การวัดความพึงพอใจ และ/หรือ ประเมินประสบการณ์ของผู ้รับบริการ 
ผลการประเมินนวัตกรรม และแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์) 

12. มีผลกระทบเชิงบวก/ประโยชน์ของผลงานต่อสังคม/ประเทศอย่างไร 
4. ความยั่งยืนของโครงการ  10 
 13. มีการถ่ายทอดบทเรียนจากการพัฒนาผลงานเพื ่อนำไปประยุกต์ใช้ก ับหน่วยงาน 

และการวางแผนในการขยายผลหรือไม่ อย่างไร 
14. มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ขององค์การสหประชาชาติอย่างไร 
คะแนนเต็ม 100 
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2. ประเภทพัฒนาการบริการ มีประเด็นการประเมินแบ่งออกเป็น 4 มิต ิดังนี้ 
 

มิติ ข้อคำถาม คะแนน 
1. การวิเคราะห์ปัญหา  10 
 1. สภาพปัญหา ที่มา และสาเหตุของปัญหาเป็นอย่างไร 

2. ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบต่อผู้รับบริการ หรือต่อสังคม/ประเทศ ในระดับใด  
 เช่น ระดับพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น 
3. ปัญหามีความท้าทาย มีความยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ปัญหาอย่างไร   
4. กำหนดวัตถุประสงค์พัฒนาผลงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างไร 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ  30 
 5. แนวทางในการพัฒนาผลงาน เพ่ือนำไปใช้แก้ไขปัญหาเป็นอย่างไร  

6. มีหลักการและแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบพัฒนาผลงานอย่างไร  
7. มีภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาผลงานหรือไม่ อย่างไร 
8. กระบวนการพัฒนาผลงานมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือไม่ อย่างไร 
9. มีการนำผลงานไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 

3. ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 50 
 

 
 10. มีการประเมินผลผลิต และผลลัพธ์ที ่ได้รับจากการดำเนินการที ่สะท้อนความสำเร็จ 

ต่อผู้รับบริการอย่างไร (อธิบายตัวชี้วัดผลผลิต การควบคุมคุณภาพ ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า 
การวัดความพึงพอใจ และ/หรือ ประเมินประสบการณ์ของผู้รับบริการ  ผลการประเมิน 
ผลงาน และแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์) 

11. มีผลกระทบเชิงบวก/ประโยชน์ของผลงานต่อสังคม/ประเทศอย่างไร 
4. ความยั่งยืนของโครงการ  10 
 12. มีการถ่ายทอดบทเรียนจากการพัฒนาผลงานเพื ่อนำไปประยุกต์ใช้ก ับหน่วยงาน 

และการวางแผนในการขยายผลหรือไม่ อย่างไร 
13. มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ขององค์การสหประชาชาติอย่างไร 
คะแนนเต็ม 100 
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3. ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ มีประเด็นการประเมินแบ่งออกเป็น 2 มิต ิดังนี้ 
 

มิติ ข้อคำถาม คะแนน 
1. กระบวนการจัดการ  40 
 1.  มีการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย วางแผน และการสื่อสารในการขยายผลมาตรฐาน 

 การบริการอย่างไร  
2.  มีเหตุผล ความจำเป็น ความท้าทายและความพร้อมในการนำผลงานต้นแบบ 
 ไปขยายผลอย่างไร  
3. มีกระบวนการในการนำผลงานต้นแบบไปขยายผลในหน่วยบริการสาขา/พ้ืนที่ หรือ

ต่อยอดขยายผลในเชิงคุณภาพอย่างไร 
4.  มีรูปแบบการให้บริการที่ได้จากการนำผลงานต้นแบบไปขยายผลในหน่วยบริการ
 สาขา/พ้ืนที่ หรือ ต่อยอดขยายผลในเชิงคุณภาพอย่างไร  
5.  มีวิธีการ/ขั ้นตอน/กลไกในการติดตาม ประเมินผล เพื ่อควบคุมคุณภาพ และ
 มาตรฐานการให้บริการอย่างไร  

2. ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 60 
 6.  มีการประเมินผลผลิตที่สะท้อนถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการขยายผลมาตรฐาน 

 การ บริการอย่างไร (อธิบายการวัดผลผลิต และผลผลิต) 
7.  มีผลลัพธ์ที ่สะท้อนถึงประโยชน์ที่ผู ้ร ับบริการได้รับจากการขยายผลมาตรฐาน 
 การบริการอย่างไร  
8. มีการควบคุมมาตรฐาน/คุณภาพการให้บริการ และความพร้อมในการนำผลงาน

ต้นแบบไปดำเนินการอย่างไร 
9. ผลงานมีมาตรฐานการให้บริการที่สูงกว่าผลงานต้นแบบหรือไม่ อย่างไร   
10. มีการสร้างความยั่งยืนของการขยายผลมาตรฐานการบริการอย่างไร  

คะแนนเต็ม 100 
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4.  ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ มีประเด็นการประเมินแบ่งออกเป็น 2 มิต ิดังนี้ 
 

มิติ ข้อคำถาม คะแนน 
1. กระบวนการจัดการ 40 
 1.  ความคิดริเริ่มของการบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริการเป็นอย่างไร  

2.  ความท้าทายในการดำเนินการเป็นอย่างไร  
3.  ปัญหาที่พบในการให้บริการ และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงานเป็นอย่างไร   
4.  วิธีการบริหารจัดการ และการวางแนวทางการดำเนินการเป็นอย่างไร  
5.  มีวิธีการ เทคนิคและลักษณะในการเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื ่อให้  
 การบริการสะดวกรวดเร็ว และใช้งานง่าย (User Friendly) ลดเอกสารในการขอรับ
 บริการ รวมถึงมีเครื่องมือ/ระบบที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างไร  
6.  มีระบบควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบูรณาการเพ่ือการบริการอย่างไร  

2. ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 60 
 7.  มีการประเมินผลผลิต ที่สะท้อนถึงประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานอย่างไร (อธิบาย

ตัวช ี ้ว ัดผลผลิต ผลผลิตที ่ ได ้ร ับ และข้อมูลที ่แสดงคุณภาพของการรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูล) 

8.  มีการประเมินผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานอย่างไร 
9.   มีมาตรฐานการให้บริการเป็นอย่างไร (เปรียบเทียบคุณภาพของการให้บริการ) 

 10.  มีการสร้างความยั่งยืนของผลงานอย่างไร   
คะแนนเต็ม 100 
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5. ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ มีประเด็นการประเมินแบ่งออกเป็น 4 มิต ิดังนี้ 
 

มิติ ข้อคำถาม  คะแนน 
1. การวิเคราะห์ปัญหา  20 
 1.  ความสำคัญ ที่มาของปัญหาเป็นอย่างไร  

2.  ปัญหามีขอบเขต ผลกระทบต่อผู ้ร ับบริการกลุ ่มใด ครอบคลุมพื ้นที ่ในระดับใดตาม
กระบวนการให้บร ิการตั ้งแต ่ต ้นจนจบ (End to End Process) เช ่น ระดับภ ูม ิภาค 
ระดับประเทศ เป็นต้น และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
หรือไม่ อย่างไร 

3.  มีแนวคิด ขั ้นตอน/กระบวนในการวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินการ โดยให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมทั้งกระบวน (End to End Process) 
อย่างไร  

4.  มีการวางแผนและกำหนดวัตุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ  30 
 5.  มีแนวทางการดำเนินการพัฒนาผลงาน ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการแบบ (End to 

End Process) เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไร เช่น การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ในการดำเนินการ การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการให้บริการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงาน การนำนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ เป็นต้น    

6. การนำผลงานไปสู่การปฏิบัติมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือภาคส่วนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ อย่างไร และผลงานก่อนและหลังปรับปรุง  
มีความแตกต่างกันอย่างไร 

7.  อธิบายการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

8.  มีการสื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างไร  
3. ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 40 

 
 

 9.  มีการประเมินผลผลิต และผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการที่สะท้อนความสำเร็จ 
ในการแก้ไขปัญหา และประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างไร  

10. มีการประเมินความพึงพอใจและ/หรือ ประเมินประสบการณ์ของผู ้รับบริการ 
หรือสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือไม่ อย่างไร   

4. มิติที่ 4 ผลกระทบของโครงการ 10 
 11.  ผลงานมีความสำเร ็จที ่ส ่งผลกระทบต่อประเทศด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ 

ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างไร 
12.  การสร้างความยั่งยืนของผลงาน เพ่ือให้มีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องในการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
คะแนนเต็ม 100 
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6.  ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ มีประเด็นการประเมินแบ่งออกเป็น 
2 มิต ิดังนี้ 

 
มิติ ประเด็น คะแนน 

มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ 85 
 1.  การยกเลิก/การแก้ไขกฎหมาย กฎ   

2.  การยกเลิก/ลดสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน 
3.  การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียม 
4.  การลดขั้นตอนการให้บริการ 
5.  การลดระยะเวลาการให้บริการ 
6.  การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต 
7.  การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
8.  อื่น ๆ เช่น วิธีการปรับปรุงงานบริการโดยยกเลิกคณะกรรมการในการพิจารณา
อนุมัติ/อนุญาต เป็นต้น 
9.  หน่วยงานมีการดำเนินการตามข้อเสนอของโครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลด
ข ั ้นตอนการดำเน ินการและการอน ุญาตที ่ ไม ่จำเป ็นหร ือเป ็นอ ุปสรรค  
ต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน (Regulatory Guillotine) 

คะแนน
พิเศษ 5 
คะแนน 

มิติที่ 2 ความคุ้มค่า 15 
 ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานทำให้ประชาชนประหยัดเงินได้เมื่อเข้ามาใช้บริการในแต่ละงาน

ตามคู่มือสำหรับประชาชน 
 

คะแนนเต็ม 100 
 

หลักเกณฑ์การประเมิน   
มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ 85 คะแนน 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบายเพิ่มเติม 
1. การยกเลิก/แก้ไข
กฎหมาย กฎ 

15  1.1 ลำดับชั้นการยกเลิก/แก้ไขกฎหมาย 3 ระดับ 
(10 คะแนน) 

- พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา ได้ 5 คะแนน 
- กฎกระทรวง ได้ 3 คะแนน 
- ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับหน่วยงาน ได้ 2 คะแนน 

1.2 จำนวนกฎหมายที่แก้ไข (5 คะแนน) 
- ตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไป ได้ 5 คะแนน 
- 1 ฉบับ ได้ 3 คะแนน 

หน่วยงานมีการยกเลิก/
แก้ไขกฎหมาย กฎ  
เพ่ือลดปัญหา อุปสรรค  
เพ่ือยกระดับการให้บริการ  
แก่ประชาชน 

2.การยกเลิก/ลด
สำเนาเอกสาร 
ที่ทางราชการออกให้  
จากประชาชน 

5 - ยกเลิก/ลดเอกสารได้ทั้งหมด ได้ 5 คะแนน 
- ถ้าลดเอกสารได้ 2-5 รายการ ได้ 5 คะแนน 
- ถ้าลดเอกสารได้น้อยกว่า 2 รายการ ได้ 3 คะแนน  

หน่วยงานมีการยกเลิก
เอกสารเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังปรับปรุง 
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หลักเกณฑ์การประเมิน   
มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ 85 คะแนน 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบายเพิ่มเติม 
3. การยกเลิก/ลด
ค่าธรรมเนียม 

15  - กรณีท่ีไม่เก็บค่าธรรมเนียม ได้ 15 คะแนน 
- ลดค่าธรรมเนียม ได้เท่ากับหรือมากกว่า 
ร้อยละ 50 ได้ 10 คะแนน 

- ลดค่าธรรมเนียม ได้น้อยกว่าร้อยละ 50  
 ได้ 5 คะแนน 
- ไม่สามารถลดค่าธรรมเนียมได้ ได้ 1 คะแนน  

หน่วยงานมีการยกเลิก
ค่าธรรมเนียม
เปรียบเทียบก่อน
และหลังปรับปรุง  

4. การลดขั้นตอน 
การให้บริการ 

10 - ลดขั้นตอนการให้บริการได้เท่ากับหรือมากกว่า 
 ร้อยละ 50 ได้ 10 คะแนน   
- ลดขั้นตอนการให้บริการได้น้อยกว่าร้อยละ 50  
 ได้ 5 คะแนน 

หน่วยงานมีการลด
ขั้นตอนการให้บริการ
เปรียบเทียบก่อน 
และหลังปรับปรุง 

5. การลดระยะเวลา
การให้บริการ 

10 - ลดระยะเวลาการให้บริการได้เท่ากับหรือมากกว่า
 ร้อยละ 50 ได้ 10 คะแนน 
- ลดระยะเวลาการให้บริการได้น้อยกว่าร้อยละ 50  
  ได้ 5 คะแนน  

หน่วยงานมีการลด
ระยะเวลาการให้บริการ
เปรียบเทียบก่อน
และหลัง 

6. การชำระ 
ค่าธรรมเนียม 
การต่ออายุใบอนุญาต 
แทนการยื่นคำขอ  
ต่ออายุใบอนุญาต 

10 - มีการดำเนินการ และแสดงให้เห็นกระบวนการ
ดำเนินการก่อนหรือหลัง (Pre audit หรือ  
Post audit) โดยแนบหลักฐานส่งเป็น link 
ได้ 10 คะแนน 

- ไม่มีการดำเนินการ ได้ 0 คะแนน    

หน่วยงานมีการรับ
ชำระค่าธรรมเนียม
แทนการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาต  
โดยพิจารณาการให้
คะแนนจากข้อมูล 
สรุปผลการดำเนนิการ 
ในภาพรวมในส่วนของ
การดำเนินการ 

7.การพัฒนารูปแบบ
การให้บริการ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

15 1. สามารถยื่นคำขอทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี 
 e-Form ที่กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ ได้ 5 คะแนน  
2. สามารถยื่นชำระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 (e-Payment) ได้ 5 คะแนน  
3. สามารถรับเอกสารราชการ/ใบอนุญาตผ่านระบบ
 อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ได้ 5 คะแนน  

(หมายเหตุ : หากสามารถทำได้เบ็ดเสร็จ ครบ 3 ข้อ 
จะได้คะแนนรวม (5+5+5 = 15 คะแนน)) 

หน่วยงานมีระบบ  
e-Service ตาม 
งานบริการตาม
ตัวชี้วัด 
การขับเคลื่อน 
การให้บริการ  
(e-Service) 
 

8. อ่ืนๆ   5 มีวิธีการปรับปรุงงานบริการโดยวิธีอ่ืนอย่างโดดเด่น
นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ได้ 5 คะแนน 
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หลักเกณฑ์การประเมิน   
มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ 85 คะแนน 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบายเพิ่มเติม 
9. การดำเนนิการ 
ตามข้อเสนอของ
โครงการศึกษาวิเคราะห์
ทบทวนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับและ
กระบวนงานที่เกี่ยวกับ
การอนุญาต เพ่ือลด
ขั้นตอนการดำเนนิ 
การและการอนุญาต 
ที่ไม่จำเป็นหรือ 
เป็นอุปสรรคต่อ 
การประกอบอาชีพและ
การดำเนินธุรกิจของ
ประชาชน (Regulatory 
Guillotine) 

 คะแนนพิเศษ 5 คะแนน ดำเนินการและมี
เอกสารหลักฐาน
สนับสนุน 

 

มิติที่ 2 การประเมินความคุ้มค่า 15 คะแนน 
รายการ หน่วย คิดเป็นเงิน (บาท) การคำนวนต้นทุน 

จำนวนเอกสารที่ลดลง 
ต่อคน ต่อครั้ง จาก 
การยกเลิก/ลดสำเนา
เอกสารที่ทางราชการ
ออกให้ จากประชาชน  

แผ่น จำนวนแผ่น X 0.5  
(A) 

 - แทนค่าสูตรคำนวณ Total Value 
(ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานทำให้ประชาชน
ประหยัดเงินได้ เมื่อเข้ามาใช้บริการ    
ในแต่ละงานตามคู่มือสำหรับ
ประชาชน) 
  = (A+B+C) X D 
 

 

จำนวนเงินของ
ค่าธรรมเนียมที่ลดลง 
ต่อคน ต่อครั้ง  

บาท (B) 

ระยะเวลาที่ลดลง  
ต่อคน ต่อครั้ง  
(1 วันทำงาน  
= 8 ชั่วโมง  
ค่าแรงขั้นต่ำคิดเป็น 
41 บาทต่อชั่วโมง) 

ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมง X 41 บาท
ต่อชั่วโมง 

 (C) 

จำนวนธรุกรรมทั้งหมด
ที่ให้บริการใน 1 ปี  
          (D)  

ครั้ง 
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ระดับของรางวัล  
 ระดับของรางวัลบริการภาครัฐ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

(1) ระดับดีเด่น จะพิจารณาให้แก่หน่วยงานที ่สมัครขอรับรางวัล ที ่มีผลคะแนนรวมตั ้งแต่                    
90 คะแนนขึ้นไป 

(2) ระดับดี จะพิจารณาให้แก่หน่วยงานที ่สม ัครขอร ับรางวัล ที ่ม ีผลคะแนนรวมตั ้งแต่                       
80 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 90 คะแนน 

 

เงื่อนไขการสมัครขอรับรางวัล 
คุณสมบัติเบื้องต้น 

1. หน่วยงานของรัฐทุกประเภท ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐประเภทอ่ืน ๆ 
สามารถสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ได้ทุกประเภทรางวัล โดยหน่วยงานสามารถส่งสมัครได้หลายผลงาน  
แต่หนึ่งผลงานสามารถส่งสมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัล เท่านั้น 

2. หน่วยงานส่วนภูมิภาค สามารถสมัครผ่านส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าที่เป็นต้นสังกัด  
ของหน่วยงาน หรือจังหวัดที่หน่วยงานตั้งอยู่ก็ได้ ในกรณีสมัครผ่านจังหวัดที่หน่วยงานตั้งอยู่ต้องแสดงบทบาทของ
จังหวัดในการดำเนินการพัฒนาผลงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาคนั้น ทั้งนี้ ผลงานที่เป็นการดำเนินงานร่วมกัน 
ของหลายหน่วยงานในจังหวัด ควรสมัครในนามของจังหวัด 

3. ผลงานที่ส่งสมัครต้องไม่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐ โดยมีข้อยกเว้น ดังนี้  
- การสมัครรางวัลประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ ต้องเป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัล    

ในระดับดี หรือระดับดีเด่น (ผลงานต้นแบบ)  
- การสมัครรางวัลประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ต้องเป็นผลงานที่เคย

ได้รับรางวัลในระดับดี หรือ ระดับดีเด่นในประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการจึงสามารถสมัครได้ 
 
วิธีการสมัคร 
  การยื่นสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐดำเนินการ  2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. หน ่ วยงานส ่ งผลงานสม ั ครผ ่ านระบบร ับสม ั ครรางว ั ลทาง ช ่ องทางออนไลน ์ที่  
https://awards.opdc.go.th/awardsregister/  โดยดำเนินการ ดังนี้  

1.1 กรอกแบบฟอร์ม ส่วนที ่  1 สร ุปผลการดำเน ินการในภาพรวม ความยาวไม ่ เกิน  
3 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และอยู่ในรูปแบบ .docx เท่านั้น ยกเว้นประเภทยกระดับ
การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มได้จาก
เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร.) และส่งไฟล์แนบผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบ .docx และ .pdf 

1.2 กรอกข้อมูล ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ ผ่านระบบรับสมัครรางวัล  
ทั้งนี้ หน่วยงานผู้สมัครต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้อง

ทำหนังสือนำส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. 
2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเสนอผลงานเข้าสมัคร โดยผู้ตรวจราชการของทุกกระทรวงสามารถคดัเลือก

ผลงานในความรับผิดชอบ เสนอเข้าสมัครขอรับรางวัลโดยระบุประเภทรางวัล ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ 1 ท่าน สามารถเสนอ
ได้ 1 ผลงาน โดยเสนอรายละเอียดของผลงานตามแบบที่กำหนด ส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์  

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/
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กระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัล 
 การพิจารณาตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจประเมินจากเอกสารรายงานผลการดำเนินการ (เอกสารการสมัคร)  
โดยมีลำดับการพิจารณา ดังนี้  

1.1 การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 
 เป ็นการตรวจสอบความถูกต ้อง สมบูรณ์ของการจ ัดทำเอกสารรายงานผล             

การดำเนินการของหน่วยงานที่เสนอเพ่ือขอรับการประเมิน โดยหน่วยงานต้องจัดทำเอกสารรายงานให้ถูกต้องและครบถ้วน 
ตามแบบฟอร์มและเงื ่อนไขที ่กำหนด หากหน่วยงานจัดทำรายงานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะไม่ร ับพิจารณา 
ตรวจประเมินในลำดับต่อไป 

1.2 การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน (Independent Review) 
  เป็นการประเมินผลจากเอกสารรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านการตรวจสอบ

ความถูกต้องและสมบูรณ์ตามข้อ 1.1 โดยทีมผู้ตรวจประเมินฯ ทั้งนี้ ในแต่ละประเภทรางวัลจะมีคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ผลงานใดได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการตรวจประเมินในลำดับต่อไป 

1.3 การกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review) 
 เป็นการพิจารณาผลการตรวจประเมินที่ผ่านการพิจารณาจากขั ้นตอนที่ 1.2        

โดยคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลฯ ดังนี้ 
•  ผลงานที่ได้รับการยืนยันผลคะแนนตั้งแต่ 80 คะแนน แต่ไม่ถึง 90 คะแนน   

จะพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับรางวัลในระดับดี  
•  ผลงานที่ได้รับการยืนยันผลคะแนนรวมตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป จะพิจารณา 

ให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลระดับดีเด่น จะได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ต่อไป และ/หรือ 
สัมภาษณ์ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)   

ขั้นตอนที่ 2  ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit Review)  
  เป็นการยืนยันผลการกลั่นกรองของผลงาน ที่ผ่านการพิจารณาจากขั้นตอนที่ 1      

การตรวจประเมินจากเอกสารรายงานผลการดำเนินการ (เอกสารการสมัคร) โดยคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลฯ 
ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

1. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลในระดับดี พิจารณา
จากข้อมูลที่ส่งมาเพิ่มเติม หากข้อมูลสนับสนุนให้ผลงานได้รับการพิจารณาเพิ่มคะแนน  โดยมีคะแนนรวมตั้งแต่ 90 
คะแนนขึ้นไป ผลงานจะได้รับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) แต่หากข้อมูลไม่เพียงพอให้เพ่ิม
คะแนนได้ จะได้รับการพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลในระดับดีเช่นเดิม 

2. ผลงานที ่ได้รับการพิจารณาให้อยู ่ในเกณฑ์ที ่จะได้ร ับรางวัลในระดับดีเด่น         
จะได้รับการตรวจประเมินในพื ้นที ่ปฏิบัติงานจริงของส่วนราชการ และ /หรือ สัมภาษณ์ผ่านวีดีโอทางไกล         
(VDO Conference) โดยผู้ตรวจประเมินฯ เพื่อยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน อันนำไปสู่การมอบรางวัล
ระดับดีเด่น ทั้งนี้ ในกรณีประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จะเป็นการตรวจโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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ขั้นตอนที่ 3   เสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ อนุมัติรางวัล 

นำเสนอผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 ต่อ อ.ก.พ.ร. 
เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ  เพ่ืออนุมัติ
รางวัล ทั้งนี้ การพิจารณาของ อ.ก.พ.ร ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ขั้นตอนที่ 4   ประกาศรางวัล 
ประกาศผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 ผ่านเว็บไซต์

สำนักงาน ก.พ.ร. 
ขั้นตอนที่ 5   มอบรางวัล 

จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 
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 ปฏิทินการดำเนินการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

15 พฤศจิกายน 2565 ชี้แจงเกณฑ์รางวัลฯ 

20 ธันวาคม 2565 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดรับสมัครรางวัล  

มีนาคม 2566 
ผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน                         

(Independent Review) 

เมษายน - พฤษภาคม 2566 
คณะทำงานตรวจประเมินรางวัลฯ กลั่นกรองผลการตรวจประเมิน 

(Consensus Review) 

พฤษภาคม 2566 เสนอผลการกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน ต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ 

พฤษภาคม 2566 
ประกาศผลการตรวจประเมินรอบแรก 

ผ่าน Website สำนักงาน ก.พ.ร. 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2566 
ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน 

 (Site Visit Review) 

กรกฎาคม - สิงหาคม 2566 
เสนอผลการพิจารณาตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน  

(Site Visit Review) ต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ 

สิงหาคม 2566 ประกาศผลการพิจารณารางวัลฯ ผ่าน website สำนักงาน ก.พ.ร. 

กันยายน 2566 พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 

 
หมายเหตุ ปฏิทินการดำเนินการมอบรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก  
 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ  

ประจำปี 2566 

 
➢ ประเภทนวัตกรรมการบริการ 

➢ ประเภทพัฒนาการบริการ  

➢ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 

➢ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 

➢ ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ  

➢ ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ  

➢ แบบฟอร์มสำหรับผู้ตรวจราชการเสนอผลงาน                                                                
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แบบฟอร์มสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ 
(โปรดแนบส่วนนี้ในระบบสมัครรางวัล) 

โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ขอรับรางวัล ดังนี้  (กรุณา √ ในช่องสี่เหลี่ยมตามการดำเนินการของผลงาน) 

  เป็นผลงานการให้บริการที่ทำให้เกิดนวัตกรรมการบริการ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเคยดำเนินการมาก่อน           

  เป็นผลงานที่เกิดข้ึนจากการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ จนเกิดนวัตกรรมต่อเนื่องในการให้บริการของหน่วยงาน 

  เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ในวันที่ปิดรับสมัคร)  

- หน่วยงานได้นำผลงานไปเริ่มใชแ้ล้ว เมื่อ (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี)....................................................................... 
  ผลงานที ่ส ่งสม ัครเป ็นนว ัตกรรมการบร ิการ (กร ุณา √ ในช ่อง  ตามประเภทของนว ัตกรรม 

ที่ส่งสมัคร 1 ประเภทเท่านั้น)  
  นวัตกรรมบริการ เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
 ในคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ และบริการ   
  นวัตกรรมการส่งมอบบริการ เป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือที่แตกต่างไปจากเดิม 
   นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบงาน
  หรือกระบวนงานใหม่  
   นวัตกรรมทางความคิด เป็นการสร้างมุมมองใหม่หรือการแสวงหาหนทางใหม่ในการวิเคราะห์และแก้ไข
 ปัญหา รวมทั้งการโต้แย้งสมมติฐานเดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เกี ่ยวข้องเพื่อผลักดัน
 ความคิดใหม่   
  นวัตกรรมเชิงนโยบาย เป็นการออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือ นโยบายแบบใหม่ซึ่งส่งผล  
 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่าง 
   นวัตกรรมเชิงระบบเป็นการวางระบบใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยู ่ในปัจจุบัน  อันก่อให้เกิด 
  ผลการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหรือในระดับขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

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

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

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

 

ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………. ตำแหน่ง ……………………………………………………………………. 

สำนัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………….…………………… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร………………………………………….…………………… 

e – Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 1 สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม 
โปรดสร ุปผลการดำเน ินการในภาพรวม สามารถแทรกภาพประกอบได ้ โดยต ้อง มีความยาวไม ่ เกิน  
3 หน้ากระดาษ A4 (เริ่มนับหน้าที่ 1 ตั้งแตบ่ทสรุปสำหรับผู้บริหาร) ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และ
อยู่ในรูปแบบ .docx เท่านั้น)  
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4)  

1. ปัญหา/สาเหตุ/ที่มาของการให้บริการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
2. การดำเนินการ (วิธีการ/รูปแบบ/จุดเด่นของผลงาน)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
3. ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
4. ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ/ประชาชน (ระบขุ้อมูลเชิงประจักษ)์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ (กรอกข้อมูลผ่านทางระบบรับสมัครรางวัล) 

แบบฟอร์มสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 
(โปรดกรอก
รายละเอียด 

ในระบบสมัคร
รางวัลตาม

จำนวนตัวอักษร 
ที่กำหนด) 

มิติท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา (10 คะแนน) 
1. สภาพปัญหา ที่มา 
และสาเหตุของปัญหา
เป็นอย่างไร 

 สภาพปัญหาที ่พบ ที ่มา สาเหตุของปัญหา เช่น ศึกษาข้อมูลมาจาก         
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ จากการรับฟังความคิดเห็น 
และ/หรือจากการร้องเรียนที่เกิดขึ้น 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 
2. ปัญหามีขอบเขต
หรือผลกระทบ 
ต่อผู้รับบริการ หรือ 
ต่อสังคม/ประเทศ 
ในระดับใด เช่น ระดับ
พ้ืนทีท่ี่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ 
ของหน่วยงานระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ  
เป็นต้น 

 ส่งผลต่อจำนวนผู้รับบริการที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ/หรือ ในระดับภูมิภาค และ/หรือ
ระดับประเทศ (อธิบายวิเคราะห์ผู ้ร ับบริการที ่ได้รับผลกระทบเป็นใคร 
จำนวนเท่าใด และอย่างไรโดยเปรียบเทียบกับขอบเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบ) 

(ไม่เกิน 1,000
ตัวอักษร)  

 ส่งผลกระทบต่อเนื่องสู่สังคม/ประเทศ ในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข ส ิ ่งแวดล้อม ความมั ่งคง เป ็นต ้น  ในระดับพื ้นที ่ท ี ่อยู ่ใน              
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ/หรือ ในระดับภูมิภาค และ/หรือ
ระดับประเทศ  

(ไม่เกิน 1,000
ตัวอักษร) 

3. ปัญหา 
มีความท้าทาย  
ความยุ่งยากซับซ้อน
ในการแก้ปัญหา 
อย่างไร 

 ปัญหามีความท้าทาย มีความยุ ่งยากซับซ้อนในการแก้ป ัญหา เช่น  
เป็นปัญหาที่สะสมมานาน ต้องใช้เวลา ในการแก้ไขปัญหา ต้องยกเลิก/แก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

(ไม่เกิน 1,000
ตัวอักษร) 

4. กำหนดวัตถุประสงค ์
ในการพัฒนาผลงาน 
เพ่ือแก้ปัญหาอย่างไร 

 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาผลงานเพื่อแก้ปัญหาที่สอดคล้อง 
กับท่ีมาและสาเหตุของปัญหาอย่างชัดเจน 

(ไม่เกิน 1,000
ตัวอักษร) 

มิติท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ  (30 คะแนน) 
5. แนวทาง 
ในการพัฒนาผลงาน
เพ่ือนำไปใช้แก้ไข
ปัญหาเป็นอย่างไร 

 ผลงานเป็นนวัตกรรมใหม่ (Innovation) ที่พัฒนาต่อยอดจากผลงานต้นแบบที่ดี
ของหน่วยงานเอง หรือพัฒนาต่อยอดจากผลงานของหน่วยงานอื่นที่เคยมีอยู่แล้ว 
หรือ เป็นผลงานท่ีริเริ่มพัฒนาขึ้นใหม่โดยหน่วยงานเอง ที่ไม่ซ้ำกับนวัตกรรม
ของหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศ ซึ่งนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาเดิมได้
อย่างก้าวกระโดด 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

6. มีหลักการและ
แนวคิดที่ใช้ใน 
การออกแบบพัฒนา
ผลงานอย่างไร 

 การออกแบบ พัฒนาผลงาน คำนึงถึงการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม
ในสังคม และ/ หรือ สามารถตอบสนองความหลากหลายของผู้รับบริการ 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 การออกแบบ พัฒนาผลงาน มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ (ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 
(โปรดกรอก
รายละเอียด 

ในระบบสมัคร
รางวัลตาม

จำนวนตัวอักษร 
ที่กำหนด) 

7. มีภาคส่วนอื่น   
เข้ามามีส่วนร่วม     
ในการดำเนินการ 
พัฒนาผลงานหรือไม่ 
อย่างไร (เลือกตอบได้
เพียง 1 ข้อ) 

 พัฒนาผลงานโดยหน่วยงานเองตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  
(กรณีอธ ิบายโดย Flowchart/แผนภูมิ แนบเอกสารความยาวไม่เกิน           
1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 
 พัฒนาโดยให้ภาคส่วนอื ่นมีส ่วนร่วมในการดำเนินการกับหน่วยงาน          

ในบางขั้นตอน (ระบุขั้นตอน และอธิบายบทบาทของภาคส่วนที่เข้าร่วม)    
(กรณีอธ ิบายโดย Flowchart/แผนภูมิ แนบเอกสารความยาวไม่เกิน  
1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 

 
 

พัฒนาโดยให้ภาคส่วนอื่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการกับหน่วยงานตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการ (ระบุขั้นตอนและอธิบายบทบาทของภาคส่วนที่เข้าร่วม) 
(กรณีอธ ิบายโดย Flowchart/แผนภูมิ แนบเอกสารความยาวไม่เกิน  
1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 

8.กระบวนการพัฒนา
ผลงานมคีวามยุ่งยาก
ซับซ้อนหรือไม่ 
อย่างไร 

 
  
  

การพัฒนาผลงานมีหลายขั้นตอน มีความยุ่งยากซับซ้อน  
(กรณีอธ ิบายโดย Flowchart/แผนภูมิ แนบเอกสารความยาวไม่เกิน  
1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 

9. มีการนำผลงาน 
ไปสู่การปฏิบัตอิย่างไร 

 กระบวนการให้บริการด้วยนวัตกรรมมกีารเปลี่ยนแปลงหลังปรับปรุง/พัฒนา  
ที่แตกต่างจากเดิม (อธิบายด้วยการเปรียบเทียบรูปแบบ/วิธีการการบริการ
ก่อนและหลังการพัฒนาผลงาน) (กรณีอธิบายโดย Flowchart/แผนภูมิ 
แนบเอกสารความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 

 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื ่อรองรับการให้บริการด้วย
นวัตกรรมที ่ได ้พ ัฒนาขึ ้นอย่างเป ็นระบบ เช่น ด ้านพัฒนาบุคลากร          
ภายในองค์กร ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านเทคโนโลยี ด้านฐานข้อมูล   
ด้านคู่มือการใช้งานและด้านอื่น ๆ 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 
 

 มีการประชาสัมพันธ์ ส ื ่อสารสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับผลงาน ให้แก่        
กลุ่มผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ (ระบุเนื้อหาวิธีการและช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์)  

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

10. มีการจดสิทธิบัตร/
อนุสทิธิบัตรหรือไม่ 
อย่างไร (เลือกตอบได้
เพียง 1 ข้อ) 

 ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแล้ว และยังไม่หมดอายุ (แนบหลักฐาน) 
แนบเอกสารหลักฐาน 1 หน้ากระดาษ A4  

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 อยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แนบหลักฐาน) 
แนบเอกสารหลักฐาน 1 หน้ากระดาษ A4 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 ผลงานมีล ักษณะที ่ไม่เข้าเงื ่อนไขการจดสิทธิบัตร/อนุส ิทธ ิบัตรตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 
(โปรดกรอก
รายละเอียด 

ในระบบสมัคร
รางวัลตาม

จำนวนตัวอักษร 
ที่กำหนด) 

มิติท่ี 3 ผลผลิต ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ (50 คะแนน)  
11. มีการประเมิน  
ผลผลิตและผลลัพธ์   
ที่ได้รับจากการ
ดำเนินการที่สะท้อน
ความสำเร็จ 
ต่อผู้รับบริการอย่างไร 
(อธิบายการวัดผลผลิต 
การควบคุมคุณภาพ 
ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า 
การวัดความพึงพอใจ
และ/หรือ ประเมิน
ประสบการณ์ของ
ผู้รับบริการ          
ผลการประเมินนวัตกรรม 
และแสดงการเปรียบเทียบ
ผลผลิตและผลลัพธ)์ 

 
 

มีข้อมูลหรือการวัดผลผลิต ที่แสดงความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  
(อธิบายตัวชี ้วัดผลผลิตว่ามีความครอบคลุมเหมาะสมตามวัตถุประสงค์
อย่างไร รวมถึงผลผลิตที่ได้รับคืออะไร โดยระบุตัวเลขเชิงสถิติที่ชัดเจน) 
(กรณีอธิบายโดย Flowchart แผนภูมิ ตาราง แนบเอกสารความยาว ไม่เกนิ 
1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 3,000 
ตัวอักษร) 

 

 
 

มีเครื ่องมือ วิธีการที ่มีประสิทธิภาพ น่าเชื ่อถือในการควบคุมคุณภาพ 
ที ่แสดงให้เห็นว่าผลงานสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างต ่อเนื ่อง หรือ
ผู้รับบริการได้ประโยชน์ 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 
 
 

มีข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่สะท้อนความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาหรือความสำเร็จ
ของผลงานต่อผู ้ร ับบริการในขอบเขตพื ้นที ่ต่าง ๆ ได้มากน้อยอย่างไร เช่น 
ความสำเร็จต่อสัดส่วนของกลุ่มผู ้รับบริการ ความสำเร็จในพื้นที่ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ทั้งในระดับภูมิภาค และ/หรือระดับประเทศ 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 

 
 

มีผลการวัดความคุ้มค่าของการพัฒนานวัตกรรม (ด้านงบประมาณคุ้มค่ากับ 
การลงทุนในการสร้างนวัตกรรม ด้านบุคคลากร ด้านระยะเวลา) 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 
 

มีผลการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ/หรือ ประเมินประสบการณ์ของ
ผู้รับบริการที่มีต่อผลงานที่พัฒนาขึ้น โดยหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง หรือ 
หน่วยงานภายนอกดำเนินการ 

(ไม่เกิน 3,000 
ตัวอักษร) 

 
 
 

มีผลการประเมินนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ที่เป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก (ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 
 

มีข้อมูลที่แสดงผลการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ก่อนและหลังการพัฒนา
นวัตกรรม (กรณีอธิบายโดย Flowchart แผนภูมิ ตาราง แนบเอกสารความยาว      
ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 
12. มีผลกระทบ 
เชิงบวก/ประโยชน์
ของผลงานต่อสังคม/
ประเทศอย่างไร 

 มีผลลัพธ์ที ่สะท้อนผลกระทบเชิงบวก/เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ      
ในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความมั่งคง       
เป็นต้น 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

มิติท่ี 4 ความยั่งยืนของโครงการ (10 คะแนน)  
13. มีการถ่ายทอด
บทเรียนจากการพัฒนา
ผลงานเพ่ือนำไป
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
และการวางแผนในการ
ขยายผลหรือไม่ อย่างไร 

 มีการจัดทำแผนการดำเนินการขยายผล ถอดบทเรียนพร้อมเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ นำบทเรียนไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายใน/ภายนอก
สังกัดหรือ นำผลงานไปดำเนินการขยายผลยังผู ้รับบริการ/ประชาชน/        
ในพื้นที่อื่น นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมาย หรือขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น
แล ้ว (กรณีม ีแผนการดำเน ินการแนบเอกสารความยาว ไม ่ เก ิน 1 
หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 3,000 
ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 
(โปรดกรอก
รายละเอียด 

ในระบบสมัคร
รางวัลตาม

จำนวนตัวอักษร 
ที่กำหนด) 

14. มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable 
Development 
Goals: SDGs)     
ขององค์การ
สหประชาชาติอย่างไร 

 ม ีความสอดคล ้องก ับเป ้าหมายการพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอย่างไร 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทพัฒนาการบริการ 
(โปรดแนบส่วนนี้ในระบบสมัครรางวัล) 

โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในช่องสีเ่หลีย่มตามการดำเนินการของผลงาน) 

   เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการที่แตกต่าง ไปจากเดิม หรือเป็นผลงาน 
 การให้บริการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

  ผลงานที่เสนอไม่เป็นรูปแบบเดียวกับท่ีหน่วยงานเคยได้รับรางวัลมาแล้ว  

  เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นระยะเวลา 
      ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ในวันที่ปิดรับสมัคร)  

-   หน่วยงานได้นำผลงานไปเริ่มใช้แล้ว เมื่อ (โปรดระบุ วัน/เดือนปี)............................................ 
 

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

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

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

 

ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………. ตำแหน่ง ……………………………………………………………………. 

สำนัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………….…………………… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร………………………………………….…………………… 

e – Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 1 สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม 
โปรดสร ุปผลการดำเน ินการในภาพรวม สามารถแทรกภาพประกอบได ้ โดยต ้องมีความยาวไม ่ เกิน  
3 หน้ากระดาษ A4 (เริ่มนับหน้าที่ 1 ตั้งแต่บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
และอยู่ในรูปแบบ .docx เท่านั้น) 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4)  

1. ปัญหา/สาเหตุ/ที่มาของการให้บริการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
2. การดำเนินการ (วิธีการ/รูปแบบ/จุดเด่นของผลงาน)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
3. ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
4. ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ/ประชาชน (ระบุข้อมูลเชิงประจักษ์) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ (กรอกข้อมูลผ่านทางระบบรับสมัครรางวัล) 

แบบฟอร์มสมัครประเภทพัฒนาการบริการ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 

(โปรดกรอกรายละเอียด
ในระบบสมัครรางวัล
ตามจำนวนตัวอักษร 
ที่กำหนด) 

มิติท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา (10 คะแนน) 
1.สภาพปัญหา ที่มา 
และสาเหตุของ
ปัญหาเป็นอย่างไร 

 สภาพปัญหาที่พบ ที่มา สาเหตุของปัญหา เช่น ศึกษาข้อมูลมาจาก 
การวิเคราะห์ข ้อม ูลที ่รวบรวมจากแหล ่งต ่าง ๆ จากการร ับฟัง 
ความคิดเห็น และ/หรือจากการร้องเรียนที่เกิดขึ้น 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 
2. ปัญหามีขอบเขต
หรือผลกระทบต่อ
ผู้รับบริการ หรือ 
ต่อสังคม/ประเทศ 
ในระดับใด เช่น 
ระดับพ้ืนที่ที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน  
ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ  
เป็นต้น 

 
 

ส่งผลต่อจำนวนผู้รับบริการที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ที ่อยู่  
ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ/หรือ ในระดับภูมิภาค และ/หรือ
ระดับประเทศ (อธิบายวิเคราะห์ผู ้รับบริการที่ได้รับผลกระทบเป็นใคร 
จำนวนเท่าใด และอย่างไร โดยเปรียบเทียบกับขอบเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ) 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 

 ส่งผลกระทบต่อเนื่องสู่สังคม/ประเทศ ในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความมั่งคง เป็นต้น  ในระดับพื้นท่ีที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ/หรือ ในระดับภูมิภาค และ/หรือ
ระดับประเทศ 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 

3. ปัญหา 
มีความท้าทาย       
มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการ
แก้ปัญหา อย่างไร 

 ปัญหามีความท้าทาย มีความยุ ่งยากซับซ้อนในการแก้ปัญหา เช่น  
เป็นปัญหาที่สะสมมานาน ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา ต้องยกเลิก/
แก้ไขกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 

4. กำหนด
วัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาผลงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาอย่างไร 

 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลงานเพื ่อแก้ป ัญหาที่
สอดคล้องกับท่ีมา และสาเหตุของปัญหาอย่างชัดเจน 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

มิติท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ  (30 คะแนน) 
5. แนวทาง 
ในการพัฒนาผลงาน
เพ่ือนำไปใช้แก้ไข
ปัญหาเป็นอย่างไร  

 พัฒนาผลงานจากการนำวิธีการทำงานหรือการให้บริการจากหน่วยงาน
สังกัดเดียวกันแต่ต่างพื้นที่/หน่วยงานอื่นมาปรับใช้ หรือ เป็นผลงาน 
ที่พัฒนาขึ้นใหม่/ริเริ่มโดยหน่วยงานเอง สามารถแก้ไขปัญหาเดิมได้ 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 

6. มีหลักการและ
แนวคิดที่ใช้ในการ
ออกแบบพัฒนา
ผลงานอย่างไร 

 การออกแบบ พัฒนาผลงาน คำนึงถึงการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทยีม
ในสังคม และ/หรือสามารถตอบสนองความหลากหลายของผู้รับบริการ 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 การออกแบบ พัฒนาผลงาน มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ (ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

7. มีภาคส่วนอื่น   
เข้ามามีส่วนร่วม    
ในการดำเนินการ

 พัฒนาผลงานโดยหน่วยงานเองตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  (กรณี
อธ ิบายโดย Flowchart/แผนภูม ิ  แนบเอกสารความยาวไม ่ เกิน  
1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทพัฒนาการบริการ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 

(โปรดกรอกรายละเอียด
ในระบบสมัครรางวัล
ตามจำนวนตัวอักษร 
ที่กำหนด) 

พัฒนาผลงานหรือไม่ 
อย่างไร (เลือกตอบ
ได้เพียง 1 ข้อ) 

 พัฒนาโดยให้ภาคส่วนอื่น มีส่วนร่วมในการดำเนินการกับหน่วยงาน  
ในบางขั ้นตอน(ระบุข ั ้นตอน และอธิบายบทบาทของภาคส่วนที่          
เข ้ามาร ่วม) (กรณีอธ ิบายโดย Flowchart/แผนภูมิ แนบเอกสาร    
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 

 พัฒนาโดยให้ภาคส่วนอื่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการกับหน่วยงาน
ตั ้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (ระบุขั ้นตอนและอธิบายบทบาทของ    
ภาคส ่วนท ี ่ เข ้ามาร ่วม) (กรณ ีอธ ิบายโดย Flowchart/แผนภูมิ           
แนบเอกสารความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 
 

8. กระบวนการพัฒนา
ผลงานมคีวามยุ่งยาก
ซับซ้อนหรือไม่ 
อย่างไร 

 การพัฒนาผลงานมีหลายขั้นตอน มีความยุ่งยากซับซ้อน (กรณีอธิบาย
โดย Flowchart/แผนภูมิ แนบเอกสารความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 
A4) 

 (ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 

9. มีการนำผลงาน 
ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างไร 

 กระบวนการให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงหลงัปรับปรุง/พัฒนาท่ีแตกตา่ง
จากเดิม (อธิบายด้วยการเปรียบเทียบรูปแบบ/วิธีการการบริการก่อน
และหลังการพัฒนาผลงาน) 
(กรณีอธิบายโดย Flowchart/แผนภูมิ แนบเอกสารความยาวไม่เกิน 1 
หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 3,000 
ตัวอักษร) 

 

 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อรองรับการให้บริการที่ได้พัฒนาขึ้น
อย่างเป็นระบบ เช่น ด้านพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ด้านการจัดสรร
งบประมาณ ด้านเทคโนโลยี ด้านฐานข้อมูล ด้านคู่มือการใช้งาน และด้านอื่น ๆ  

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 
 มีแนวทางการควบคุมคุณภาพของผลงานท่ีได้พัฒนาขึ้น (ไม่เกิน 1,000 

ตัวอักษร) 
 มีการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลงาน ให้แก่ 

กลุ่มผู ้รับบริการที ่มีประสิทธิภาพ (ระบุเนื ้อหาวิธีการและช่องทาง 
ในการประชาสัมพันธ์) 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 
มิติท่ี 3 ผลผลิต ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ (50 คะแนน)  
10. มีการประเมิน  
ผลผลิต และผลลัพธ์
ที่ได้รับจาก          
การดำเนินการ 
ที่สะท้อนความสำเร็จ         
ต่อผู้รับบริการ
อย่างไร (อธิบาย  
การวัดผลผลิต  
การควบคุมคุณภาพ 
ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า 
การวัดความพึงพอใจ 

 มีข้อมูลหรือการวัดผลผลิต ที่แสดงความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ (อธิบายตัวชี้วัดผลผลิตว่ามีความครอบคลุมเหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์อย่างไร รวมถึงผลผลิตที่ได้รับคืออะไร โดยระบุตัวเลข    
เชิงสถิต ิที ่ช ัดเจน) (กรณีอธิบายโดย Flowchart แผนภูมิ ตาราง       
แนบเอกสารความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 3,000 
ตัวอักษร) 
 

 มีเครื่องมือ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือในการควบคุมคุณภาพ    
ที ่แสดงให้เห็นว่าผลงานสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื ่องหรือ
ผู้รับบริการได้ประโยชน์ 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 
 มีข้อมูลหรือผลลัพธ์ที ่สะท้อนความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือ

ความสำเร็จของผลงานต่อผู้รับบริการในขอบเขตพื้นที่ต่าง ๆ ได้มาก
น้อยอย่างไร เช ่น ความสำเร ็จต ่อสัดส่วนของกลุ ่มผ ู ้ร ับบริการ 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทพัฒนาการบริการ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 

(โปรดกรอกรายละเอียด
ในระบบสมัครรางวัล
ตามจำนวนตัวอักษร 
ที่กำหนด) 

และ/หรือ ประเมิน
ประสบการณ์ของ
ผู้รับบริการ  
ผลการประเมิน 
ผลงาน และแสดง
การเปรียบเทียบ
ผลผลิตและผลลัพธ)์ 
 

ความสำเร็จในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ทั้งในระดับ
ภูมิภาค และ/หรือระดับประเทศ 

 มีผลการวัดความคุ้มค่าของผลงานที่ได้พัฒนาขึ้น (ด้านงบประมาณ
ค ุ ้ มค ่ าก ับการลงท ุน ในการสร ้ า งนว ัตกรรม ด ้ านบ ุคคลากร                
ด้านระยะเวลา) 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 
 มีผลการวัดความพึงพอใจของผ ู ้ร ับบร ิการ และ/หร ือ ประเมิน

ประสบการณ์ของผู้รับบริการที่มีต่อผลงานที่พัฒนาขึ้น โดยหน่วยงาน
เป็นผู้ดำเนินการเอง หรือ หน่วยงานภายนอกดำเนินการ 

(ไม่เกิน 3,000 
ตัวอักษร) 

 
 มีผลการประเมินผลงานที่พัฒนาขึ้น ที่เป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก (ไม่เกิน 2,000 

ตัวอักษร) 
 มีข้อมูลที่แสดงผลการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ก่อนและหลัง  

การพัฒนานวัตกรรม (กรณีอธิบายโดย Flowchart แผนภูมิ ตาราง       
แนบเอกสารความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

11. มีผลกระทบ 
เชิงบวก/ประโยชนข์อง
ผลงานต่อสังคม/
ประเทศอย่างไร 

 มีผลลัพธ์ที่สะท้อนผลกระทบเชิงบวก/เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ
ในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ ส ังคม สาธารณสุข ส ิ ่งแวดล ้อม          
ความมั่งคง เป็นต้น 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 
 

มิตทิี่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ (10 คะแนน)  
12. มีการถ่ายทอด
บทเรียนจาก 
การพัฒนาผลงาน
เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้
กับหน่วยงานและ
การวางแผน 
ในการขยายผล
หรือไม่ อย่างไร 

 
  

มีการจัดทำแผนการดำเนินการขยายผล ถอดบทเรียนพร้อมเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ นำบทเรียนไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายใน/
ภายนอกสังกัดหรือ นำผลงานไปดำเนินการขยายผลยังผู้รับบริการ 
/ประชาชน/ในพื้นที่อื่น นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมาย หรือขยายผล    
ไปยังหน่วยงานอื ่นแล้ว (กรณีมีแผนการดำเนินการแนบเอกสาร     
ความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

 (ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 

13. มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย         
การพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable 
Development 
Goals: SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติ 
อย่างไร 

 
 

มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) และมีผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่สนับสนุน
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 
(โปรดแนบส่วนนี้ในระบบสมัครรางวัล) 

โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในช่องสี่เหลี่ยมตามการดำเนินการของผลงาน) 
  ผลงานต้นแบบเป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับ “ดี” หรือ “ดีเด่น” ไม่เกิน 5 ปี (ปี 2561 – 2565) 
  ระดับ “ดีเด่น” ชื่อผลงาน....................................................................................................................  
 ประเภทรางวัล............................................................... ปี ที่ได้รับรางวัล................................ 
  ระดับ “ดี” ชื่อผลงาน.......................................................................................................... ................. 
 ประเภทรางวัล............................................................... ปีที่ได้รับรางวัล................................ 

 มีการขยายผลตามเงื่อนไขการพิจารณาขอรับรางวัล (กรุณา √ ใน  1 รูปแบบเท่านั้น) 
 เป็นการนำผลงานต้นแบบไปขยายผลการให้บริการไปยังหน่วยบริการสาขา/พื้นที่ภายใต้สังกัดของ

หน่วยงานผู้สมัคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยประชาชนต้องได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 1 ปี (ในวันที่ปิดรับสมัคร) 
- เริ่มขยายผล เมื่อ (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี)..................................................................................... 

 เป็นการนำผลงานต้นแบบมาต่อยอดขยายผลในเชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีขึ้น
จากเดิมอย่างเป็นที่ประจักษ์ โดยประชาชนต้องได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรม  ในแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 1 ปี (ในวันที่ปิดรับสมัคร) 
- เริ่มขยายผล เมื่อ (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี)................................................................................... 

 เป็นผลงานที่หน่วยงานสามารถแสดงกระบวนการติดตามและประเมินผลในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน        
การให้บริการ 

 เป็นผลงานที ่สามารถแสดงผลข้อมูลการให้บริการของทุกหน่วยบริการสาขา/พื ้นที ่ที ่ไปขยายผล 
ในเชิงประจักษ์ (ควรแสดงตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลการให้บริการพร้อมผลลัพธ์ที่ชัดเจน เช่น ระยะเวลา  
การให้บริการ เป็นต้น) รวมถึงผลลัพธ์/ผลกระทบที่ประชาชนได้รับ โดยครอบคลุมทุกหน่วยบริการสาขา/พ้ืนที่
ในการขยายผล เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การรับรู้ของประชาชน เป็นต้น 

 

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

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

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

 

ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………. ตำแหน่ง ……………………………………………………………………. 

สำนัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………….…………………… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร………………………………………….…………………… 

e – Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 1 สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม 
โปรดสรุปผลการดำเนินการในภาพรวม สามารถแทรกภาพประกอบได้ โดยต้องมีความยาวไม่เกิน  3 หน้ากระดาษ A4 
(เริ่มนับหน้าที่ 1 ตั้งแต่บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) ใช้ตัวอักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 และอยู่ในรูปแบบ .docx 
เท่านั้น) 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4)  

1. อธิบายกระบวนการและขั้นตอน จุดเด่น ในการให้บริการของผลงานที่เคยได้รับรางวัล (ผลงานต้นแบบ)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
2. ที่มา/สาเหตุ/ความจำเป็นในการขยายผลงาน และบทบาทในการดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน 
และหน่วยงานต้นสังกัด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
3. วิธีการและรูปแบบการให้บริการของผลงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
4. ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินการขยายผล   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
5. ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ/ประชาชน (ระบุข้อมูลเชิงประจักษ์) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ (กรอกข้อมูลผ่านทางระบบรับสมัครรางวัล) 

แบบฟอร์มสมัครประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 

(โปรดกรอกรายละเอียด 
ในระบบสมัครรางวัล 
ตามจำนวนตัวอักษร 

มิติท่ี 1 กระบวนการจัดการ (40 คะแนน) 
1. มีการกำหนด
เป้าหมาย กลยุทธ์ 
วางแผนและสื่อสาร
การนำผลงานไป
ขยายผล อย่างไร 

 มีการกำหนดเป้าหมายของการขยายผล เช่น การพัฒนาต่อยอด
ขยายผลของผลงานในเชิงคุณภาพ เป็นต้น 

(ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 
 

 มีกลยุทธ์ที่สำคัญในการผลักดันให้การขยายผลมาตรฐานการบริการ
บรรลุสัมฤทธ์ิผล 

(ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 

 มีการวางแผนงานท่ีระบุขั้นตอน กรอบระยะเวลาของการขยายผล 
ที ่ช ัดเจน (กรณีอธิบายโดย Flowchart/แผนภูมิ แนบเอกสาร 
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 

 มีการสื่อสารแผนงานให้บุคลากรให้ทราบโดยทั่วทั้งองค์กร (ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 
2. มีเหตุผล 
ความจำเป็น  
ความท้าทายและ
ความพร้อม 
ในการนำผลงาน
ต้นแบบไปขยายผล
อย่างไร 

 มีเหตุผลความจำเป็นที ่ต ้องนำผลงานต้นแบบไปขยายผลใน       
หน่วยบริการสาขา/พื้นที่ หรือต่อยอดขยายผลในเชิงคุณภาพ และ    
มีความท้าทายในการค้นหาผลงานต้นแบบที่จะนำไปขยายผลที่
เหมาะสมกับสภาพปัญหา ลักษณะของหน่วยงาน สถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

(ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 

 หน่วยงานมีความพร้อมในการขยายผล เช่น การจัดสรรทรัพยากร 
การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการขยายผลการบริการ 
และการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 
 

3. มีกระบวนการ   
ในการนำผลงาน
ต้นแบบไปขยายผล
ในหน่วยบริการ
สาขา/พ้ืนที่ หรือ   
ต่อยอดขยายผลใน
เชิงคุณภาพอย่างไร 

 
 

มีข้อมูลแสดงวิธีการ/ขั้นตอน และความท้าทาย ในการนำผลงาน
ต้นแบบไปขยายผลในหน่วยบริการสาขา/พื้นที่ หรือ ต่อยอดขยาย
ผลในเชิงคุณภาพ ที่เป็นทางการและเชื ่อถือได้ (กรณีอธิบายโดย 
Flowchart/แผนภูมิ แนบเอกสารความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 
A4) 

(ไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร) 
 

4. มีรูปแบบ 
การให้บริการที่ได้
จากการนำผลงาน
ต้นแบบไปขยายผล
ในหน่วยบริการ
สาขา/พ้ืนที่ หรือ  
ต่อยอดขยายผล 
ในเชิงคุณภาพ
อย่างไร 
 
 
 

 รูปแบบการให้บริการที่ได้จากการนำผลงานต้นแบบไปขยายผลใน
หน่วยบริการสาขา/พื้นที่และต่อยอดขยายผลในเชิงคุณภาพ หรือ 
ขยายผลในหน่วยบร ิการสาขา/พื ้นท ี ่  หร ือต ่อยอดขยายผล 
ในเชิงคุณภาพ (อธิบายเปรียบเทียบ โดย Flowchart/แผนภูมิ  
แนบเอกสารความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 

(โปรดกรอกรายละเอียด 
ในระบบสมัครรางวัล 
ตามจำนวนตัวอักษร 

5. มีวิธีการ/ขั้นตอน/
กลไกในการติดตาม 
ประเมินผลเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพ  
และมาตรฐาน 
การให้บริการอย่างไร 

 มีวิธีการ/ขั้นตอน/กลไกสำหรับการติดตามประเมินผลการให้บริการ
ของแต ่ละหน่วยบร ิการสาขา/พ ื ้นท ี ่  หร ือต ่อยอดขยายผล 
ในเชิงคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า การบริการมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามที่กำหนดอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เช่น มีการกำหนด 
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาขา/พื้นที่ มีวิธีการ/
ขั้นตอน/กลไกในการติดตามประเมินผลในการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการ เป็นต้น (กรณีอธิบายโดย Flowchart/
แผนภูมิ แนบเอกสารความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร) 
 

มิติท่ี 2 ผลผลิต ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ (60 คะแนน) 
6. มีการประเมิน 
ผลผลิตท่ีสะท้อนถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การขยายผล
มาตรฐานการบริการ
อย่างไร (อธิบาย 
การวัดผลผลิต และ
ผลผลิต) 

 ม ีข ้อม ูลหร ือการวัดผลผลิตท ี ่แสดงความสำเร ็จตามเป้าหมาย  
ในการแก้ไขปัญหา และเป้าหมายในการขยายผลที่กำหนดไว้ (ขยายผล
ในหน่วยบริการสาขา/พื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ/หรือ ต่อยอด
ขยายผลในเชิงคุณภาพ) (กรณีอธิบายโดย Flowchart แผนภูมิตาราง 
แนบเอกสารความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร) 
 

 มีข้อมูลที่แสดงผลการเปรียบเทียบผลผลิตของผลงานต้นแบบ และ
ผลผลผลิตของผลงานที ่ได้นำต้นแบบไปขยายผล (กรณีอธิบาย 
โดย Flowchart แผนภูมิ ตาราง แนบเอกสารความยาว ไม่เกิน  
1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร) 
 

7. มีผลลัพธ์ที่สะท้อน
ถึงประโยชน์ที่
ผู้รับบริการได้รับ 
จากการขยายผล
มาตรฐานการบริการ
อย่างไร 
 

 มีข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับจาก
การขยายผลมาตรฐานการบริการที่ดีขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ 
เป็นที่ประจักษ์ เกิดผลกระทบสูง (กรณีอธิบายโดย Flowchart/
แผนภูมิ แนบเอกสารความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร) 
 

 มีผลลัพธ์ที ่สะท้อนผลกระทบเชิงบวก/เกิดประโยชน์ต ่อสังคม 
ประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคง เป็นต้น ท่ีได้รับจากการขยายผลมาตรฐานการบริการ  
(กรณีอธิบายโดย Flowchart/แผนภูมิ แนบเอกสารความยาว      
ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร) 
 

 มีข้อมูลหรือการวัดผลที ่แสดงความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการ/
ประสบการณ์ของผ ู ้ร ับบร ิการจากผลงาน (กรณีอธ ิบายโดย 
Flowchart/แผนภูมิ แนบเอกสารความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 
A4) 

(ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร) 
 

8. มีการควบคุม
มาตรฐาน/คุณภาพ
การให้บริการ และ
ความพร้อม 
ในการนำผลงาน
ต้นแบบ 
ไปดำเนินการอย่างไร 

  มีข ้อม ูลแสดงการควบคุมมาตรฐาน/คุณภาพการบริการของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการขยายผล (กรณีอธิบายโดย Flowchart/
แผนภูมิ แนบเอกสารความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร) 
 

 มีข้อมูลที่แสดงคุณภาพความพร้อมของหน่วยบริการสาขา/พื ้นที่  
ที่ได้นำผลงานต้นแบบไปดำเนินการ หรือ ความพร้อมของหน่วยงาน
ในการต่อยอดขยายผลในเชิงคุณภาพ (กรณีอธิบายโดย Flowchart/
แผนภูมิ แนบเอกสารความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 

(โปรดกรอกรายละเอียด 
ในระบบสมัครรางวัล 
ตามจำนวนตัวอักษร 

9. ผลงานมีมาตรฐาน 
การให้บริการที่สูง
กว่าผลงานต้นแบบ
หรือไม่ อย่างไร 

 มีข้อมูลที่แสดงถึงมาตรฐานการให้บริการของผลงานที่สูงขึ ้นกว่า
มาตรฐานของผลงานต้นแบบ (กรณีอธิบายโดย Flowchart/แผนภมูิ 
แนบเอกสารความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร) 
 

10. มีการสร้าง 
ความยั่งยืนของ   
การขยายผลมาตรฐาน         
การให้บริการอย่างไร 

 
 

มีการสรุปบทเรียน มีการวางแผนเพื่อการขยายผลความร่วมมือ      
ที่เพ่ิมขึ้น 

(ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 
(โปรดแนบส่วนนี้ในระบบสมัครรางวัล) 

โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ขอรับรางวัล (กรุณา √ ในช่องสี่เหลี่ยมตามการดำเนินการของผลงาน) 
  เป็นการพัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการ (กรุณา √ ใน  เพียง 1 ข้อเท่านั้น) 
  เป็นการพัฒนาระบบการทำงาน ที ่สามารถเชื ่อมโยง และแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ 

ผ่านระบบดิจิทัล โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมตั้งแต ่3 หน่วยงานขึ้นไป  
 (ระบุชื่อหน่วยงานผู้สมัคร และหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการ.......................................................)

และมีการรวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอพอใจของผู้รับบริการในผลงานผ่านระบบดิจิทัล  
 โดยมีความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ................................... 
  เป็นการบูรณาการวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้บริการแทนกันได้ โดยมีหน่วยงาน 
 เข้าร่วมตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป  
  (ระบุชื่อหน่วยงานผู้สมัคร และหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการ.......................................................) 

   เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นระยะเวลา
 ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ในวันที่ปิดรับสมัคร) 
       -  หน่วยงานได้นำผลงานไปเริ่มใช้แล้ว เมื่อ (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี)................................................ 
   เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการขอรับบริการอย่างเป็นรูปธรรม   

และคุ้มค่า 
 

 

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

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

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

 

ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………. ตำแหน่ง ……………………………………………………………………. 

สำนัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………….…………………… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร………………………………………….…………………… 

e – Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 1 สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม 
โปรดสรุปผลการดำเนินการในภาพรวม สามารถแทรกภาพประกอบได้ โดยต้องมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 
(เริ่มนับหน้าที่ 1 ตั้งแต่บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และอยู่ในรูปแบบ .docx 
เท่านั้น) 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4)  

1. ปัญหา/สาเหตุ/ที่มาของให้บริการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
2. การดำเนินการ (โปรดอธิบาย วิธีการ/รูปแบบ/บทบาทของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
3. ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
4. ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ/ประชาชน (ระบุข้อมูลเชิงประจักษ์) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ (กรอกข้อมูลผ่านทางระบบรับสมัครรางวัล) 

แบบฟอร์มสมัครประเภทบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริการ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 

(โปรดกรอกรายละเอียด 
ในระบบสมัครรางวัล
ตามจำนวนตัวอักษร 

มิติท่ี 1 กระบวนการจัดการ (40 คะแนน) 
1. ความคิดริเร่ิมของ
การบูรณาการข้อมูล
เพ่ือการบริการเป็น
อย่างไร 

 มีการวิเคราะห์ปัญหาการบริการของหน่วยงานเองเพียงหน่วยงานเดียว 
หรือ มีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ที่นำไปสู่
การบูรณาการเพื่อให้บริการ 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 

2. ความท้าทายใน
การดำเนินการเป็น
อย่างไร 
 

 ปริมาณข้อมูลที่จะนำมาบูรณาการร่วมกันมีจำนวนมาก หลากหลาย (ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 มีขั้นตอน/วิธีการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ในการพัฒนาผลงาน เช่น การแก้ไข
กฎหมาย กฎ หรือเรื ่องอื ่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องจำนวนมาก การประสาน 
ความร่วมมือ ต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นของผลงาน  
เป็นต้น 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 

 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที ่จะนำมาใช้ในการบูรณาการซับซ้อน  
ความหลากหลายของเทคโนโลยี และมีการเปลี่ยนแปลง 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 การพัฒนาทักษะของบ ุคลากรของหน่วยงานให ้ม ีความพร ้อม 
ในการให้บริการ 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

3. ปัญหาท่ีพบ 
ในการให้บริการและ
วัตถุประสงค์ของ 
การพัฒนาผลงาน 
เป็นอย่างไร 

 ปัญหาที่พบ และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงานเพื่อแก้ไขปัญหา (ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 

4. วิธีการบริหาร
จัดการ และการวาง
แนวทาง 
การดำเนินการ    
เป็นอย่างไร 
 

 
 

มีกลยุทธ์ที่สามารถทำให้ข้อมูลมีการบูรณาการร่วมกัน ได้อย่างปลอดภัย
ตามมาตรฐาน และเชื่อถือได้ 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 มีแผนการดำเนินงานท่ีเป็นผลจากการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 มีวิธีการดำเนินการ การบริหารจัดการที่ทำให้การบูรณาการข้อมูล 
และ/หรือ การทำงานเพื่อให้บริการแทนกันได้สำเร็จ เช่น มีการแต่งตั้ง
คณะทำงานท่ีประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมบูรณาการ
ข้อมูลเพื่อร่วมกันดำเนินงาน ที ่ทำให้หน่วยงานสามารถทำงานได้ 
รวดเร็ว ยืดหยุ่น และ คล่องตัวขึ้น 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 

 มีข้อมูลที่แสดงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื ่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลเพื ่อการบริการ และการนำไปใช้
ประโยชน์ และ/หรือ การทำงานเพื่อให้บริการแทนกันได้ 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 
 มีข้อมูลที่แสดงถึงบทบาทในการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานที่ร่วม

บูรณาการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูล และ/หรือ 
การทำงานเพื่อให้บริการแทนกันได้ 
 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริการ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 

(โปรดกรอกรายละเอียด 
ในระบบสมัครรางวัล
ตามจำนวนตัวอักษร 

5. มีวิธีการเทคนิค
และลกัษณะในการ
เชื่อมโยงข้อมลู
ระหว่างหน่วยงาน
เพ่ือให้การบริการ
สะดวกรวดเร็ว  
และใช้งานง่าย 
(User Friendly) 
ลดเอกสารในการ
ขอรับบริการ รวมถึง
มีเคร่ืองมือ/ระบบที่
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมลู
อย่างไร 

 มีวิธีการ เทคนิค และลักษณะในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
เพื ่อให้การบริการสะดวกรวดเร็ว และใช้งานง่าย (User Friendly)      
ลดเอกสารในการขอรับบริการ มีเครื่องมือ/ระบบที่รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล 
 

(ไม่เกิน 3,000 
ตัวอักษร) 

 

6. มีระบบควบคุม 
ติดตาม ประเมินผล
การบูรณาการเพ่ือ
การบริการอย่างไร 
 

 มีระบบหรือแนวทางการควบคุมข้อมูล ความถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้งาน
ของข้อมูล เพื่อให้มีมาตรฐานคงท่ี หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการประเมินผลระบบข้อมูล หรือการให้บริการ
แทนกัน ที่สามารถรักษาความเสถียรของระบบ และการให้บริการ     
ได้อย่างต่อเนื่อง 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 
มิติท่ี 2 ผลผลิต ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ (60 คะแนน) 
7. มีการประเมนิผลผลิต 
ที่สะท้อนถึงประโยชน์
ที่ได้รับจากผลงาน 
อย่างไร  
(อธิบายตัวชี้วัด
ผลผลิต ผลผลิต     
ที่ได้รับ และข้อมลู 
ที่แสดงคุณภาพ   
ของการรักษา   
ความปลอดภัยของ
ข้อมูล) 

 มีข้อมูลหรือการวัดผลผลิต ที่แสดงความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ที่กำหนดไว้ (อธิบายตัวชี ้วัดผลผลิตว่ามีความครอบคลุมเหมาะสม    
ตามวัตถุประสงค์อย่างไร รวมถึงผลผลิตที่ได้รับคืออะไร โดยระบุตัวเลข
เชิงสถิต ิที ่ช ัดเจน) (กรณีอธิบายโดย Flowchart แผนภูมิ ตาราง       
แนบเอกสารความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 3,000 
ตัวอักษร) 

 

 มีข้อมูลที่แสดงคุณภาพของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ไม่เกิน 3,000 
ตัวอักษร) 

 

8. มีการประเมิน 
ผลลัพธ์ที่สะท้อนถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจาก
ผลงานอย่างไร 

 มีข้อมูลหรือการวัดผลลัพธ์ท่ีสะท้อนถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากผลงาน (ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 มีข้อมูลหรือการวัดผลที่แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ/ หรือ 
มีข้อมูลสะท้อนประสบการณ์ของผู้รับบริการ 

(ไม่เกิน 3,000 
ตัวอักษร) 

 มีผลการวัดความคุ้มค่าของระบบข้อมูล (ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริการ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 

(โปรดกรอกรายละเอียด 
ในระบบสมัครรางวัล
ตามจำนวนตัวอักษร 

 มีผลลัพธ์ที่สะท้อนผลกระทบเชิงบวก/เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ       
ในด้านต่าง ๆ  เช่น เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง 
เป็นต้น 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 
9.  มีมาตรฐาน 
การให้บริการ     
เป็นอย่างไร 
(เปรียบเทียบ
คุณภาพของ      
การให้บริการ) 

 
 

ข ้อม ูลเปร ียบเท ียบ ค ุณภาพการให ้บร ิการ หร ือค ่ามาตรฐาน 
การให้บริการที่สูงขึ้นกว่าเดิม (กรณีอธิบายโดย Flowchart แผนภูมิ 
ตาราง แนบเอกสารความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 

10.  มีการสร้าง
ความยั่งยืนของ
ผลงานอย่างไร 

 มีการสรุปบทเรียน มีการวางแผนเพื่อการให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง 
และมีการขยายผลความร่วมมือเพื ่อให ้เก ิดความเชื ่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ การทำงานเพื่อให้
บริการแทนกัน  ที่เพ่ิมขึ้น 
(กรณ ีม ี แผนการดำ เน ินการแนบเอกสารความยาว ไม ่ เ กิน                      
1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ 
(โปรดแนบส่วนนี้ในระบบสมัครรางวัล) 

โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในช่องสีเ่หลีย่มตามการดำเนินการของผลงาน) 

   เป ็นการพัฒนาการให ้บร ิการ โดยใช ้หล ักการของการแก ้ป ัญหาทั ้ งกระบวนการให้บร ิการ                
(End to End Process)  

   มีการเช ื ่อมโยงหลายหน่วยงาน และ/หรือ ภายในหน่วยงานเดียวกัน ด้วยการทำงานร่วมกับ             
ภาคประชาชน กลุ่มชุมชน และภาคเอกชนแบบพันธมิตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนและ
เครือข่ายประชาชน ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 

        โปรดระบุหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ ได้แก่......................................................................................... .... 
       .................................................................................................................................................................. 

     กรณีเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ ต้องมีผู้มาใช้บริการผ่านระบบออนไลน์     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้รับบริการ และ/หรือ จำนวนธุรกรรมทั้งหมด 

  เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ในวันที่ปิดรับสมัคร) 

 -  หน่วยงานได้นำผลงานไปเริ่มใช้แล้ว เมื่อ (โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี) ...................................................... 

    มีแผนการปรับปรุง และมีแนวทางในการพัฒนาขยายผล 

 

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

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

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

 

ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………. ตำแหน่ง ……………………………………………………………………. 

สำนัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………….…………………… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร………………………………………….…………………… 

e – Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 1 สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม 
โปรดสรุปผลการดำเนินการในภาพรวม สามารถแทรกภาพประกอบได้ โดยต้องมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 (เริ่ม
นับหน้าที่ 1 ตั ้งแต่บทสรุปสำหรับผู ้บริหาร) ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และอยู่ในรูปแบบ .docx 
เท่านั้น) 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4)  

1. ปัญหา/สาเหตุ/ที่มาของการให้บริการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
2. การดำเนินการ (วิธีการ/รูปแบบ/จุดเด่นของผลงาน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
3. ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
4. ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ/ประชาชน (ระบุข้อมูลเชิงประจักษ์) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ (กรอกข้อมูลผ่านทางระบบรับสมัครรางวัล) 

แบบฟอร์มสมัครประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 
(โปรดกรอก
รายละเอียด 

ในระบบสมัคร
รางวัลตามจำนวน

ตัวอักษร 
ที่กำหนด) 

มิติท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา (20 คะแนน) 
1. ความสำคัญและที่มา
ของปัญหา ผลกระทบ   
เป็นอย่างไร 

 ปัญหามีความสำคัญ และที่มาของปัญหาได้มาจากการรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ  หรือได้จากการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้ความคิดเห็น/ความต้องการโดยตรง ซึ่งมีการวิเคราะห์ตั้งแต่
ต้นจนจบกระบวนการให้บริการ (End to End Process) (ระบุปัญหา 
และอธ ิบายความย ุ ่ งยากซ ับซ ้อนของปัญหาความพยายามใน
กระบวนการแก้ไขปัญหาและการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์) 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 

2. ปัญหามีขอบเขต 
ผลกระทบต่อผู้รับบริการ
กลุ่มใด ครอบคลุมพื้นที ่
ในระดับใดตาม
กระบวนการให้บริการ
ต้ังแต่ต้นจนจบ          
(End to End Process) 
เช่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ เป็นต้น   
และส่งผลต่อการเพ่ิม 
ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
หรือไม่ อย่างไร 

 ส่งผลต่อผู ้ร ับบริการตามกระบวนการให้บริการตั ้งแต่ต้นจนจบ         
(End to End Process) ที ่อย ู ่ ในขอบเขตพื ้นที ่ต ่าง ๆ เช่น ระดับ
ภูมิภาค และ/หรือระดับประเทศ (อธิบายการวิเคราะห์ผู้รับบริการที่
ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มใด จำนวนเท่าใด และอย่างไร) 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 

 ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 

3. มีแนวคิด ขั้นตอน/
กระบวนในการวิเคราะห์
ปัญหา การกำหนด
เป้าหมายในการดำเนินการ 
โดยให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามี
ส่วนร่วมทั้งกระบวน (End 
to End Process) อย่างไร 

 อธิบายแนวคิด ขั ้นตอน/กระบวนการในการวิเคราะห์หาสาเหตุ  
ที่แท้จริงของปัญหา การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ โดยให้มี
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะหป์ัญหา (กรณีอธิบายโดย Flowchart/
แผนภูมิ แนบเอกสารความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 

4. มีการวางแผนและ
กำหนดวัตุประสงค์ในการ
แก้ไขปัญหา อย่างไร 
  

 มีการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในแก้ไขปัญหา (เช่น Quick Win 
แผนระยะสั้น ระยะยาว เป็นต้น) 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา เช่น เพื่อปรับปรุงการให้บริการด้วย
การลดขั ้นตอน ลดระยะเวลา ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการ
ให้บริการ ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสียทรัพยากร เป็นต้น 
 
 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 
(โปรดกรอก
รายละเอียด 

ในระบบสมัคร
รางวัลตามจำนวน

ตัวอักษร 
ที่กำหนด) 

มิติท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ  (30 คะแนน) 
5. มีแนวทางการดำเนินการ
พัฒนาผลงาน ต้ังแต่ต้นจนจบ
กระบวนการแบบ (End to 
End Process) เพ่ือแก้ไข
ปัญหาอย่างไร เช่น การให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องม ี
ส่วนร่วมในการดำเนินการ 
การศึกษาเปรียบเทียบ
รูปแบบการให้บริการ  
การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงาน 
การนำนวัตกรรม/ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ 
เป็นต้น 

 มีแนวทางในการพัฒนางาน ที่ได้มาจากการร่วมคิด ร่วมออกแบบ  
กับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องทั ้งกระบวนการให้บริการ (End to End 
Process) และ/หรือ มีการศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการของ
หน่วยงานภายในประเทศ และต่างประเทศ (Benchmarks) และ/หรือ 
มีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานท่ีโดดเด่น 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 

 มีการนำนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการ ที่คำนึงถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ (End to End Process)  (อธิบายนวัตกรรม/เทคโนโลยี
ดิจิทัลที ่นำมาใช้ และระบุกระบวนการทั ้งหมดที่ต้องเชื ่อมโยงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง)  

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 

6. การนำผลงานไปสู ่
การปฏิบัติ มีการบูรณาการ   
การทำงานร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือ   
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หรือไม่ อย่างไร และ
ผลงานก่อนและหลัง
ปรับปรุง มีความแตกต่าง
กันอย่างไร 

 มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือภาคส่วน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุขั้นตอนทั้งหมดที่มีบูรณาการ และอธิบาย
บทบาทของหน่วยงานของร ัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ 
ที ่ เก ี ่ยวข้องที ่ เข ้ามามีส ่วนร ่วมในแต่ละข ั ้นตอน  (กรณีอธ ิบาย 
โดย Flowchart/แผนภูมิ แนบเอกสารความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 3,000 
ตัวอักษร) 

 

 กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา มีความแตกต่างจากเดิม 
โดยเปรียบเทียบรูปแบบ/วิธีการการบริการก่อนและหลังการพัฒนา
ผลงาน (กรณีอธิบายโดย Flowchart/แผนภูมิ แนบเอกสารความยาว
ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 3,000 
ตัวอักษร) 

 

7. อธิบายการลดต้นทุน
และการใช้ทรัพยากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและ 
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

 มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการมีการนำนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาใช้ และนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุน เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 
 มีผลการประเมินการให้บริการที่พัฒนาขึ้นท่ีเป็นทางการจากหน่วยงาน

ภายนอก 
(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

8. มีการสื่อสารสร้าง 
การรับรู้และเข้าใจ 
ให้แก่ผู้รับบริการอย่างไร 

 มีการสื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่ผู ้รับบริการผ่านช่องทาง  
ที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น มีการอธิบายและ
ช้ีแจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านการประชุมสัมมนา หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
 
 
 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 
(โปรดกรอก
รายละเอียด 

ในระบบสมัคร
รางวัลตามจำนวน

ตัวอักษร 
ที่กำหนด) 

มิติท่ี 3 ผลลัพธ์ ผลผลิต เชิงประจักษ์ (40 คะแนน) 
9. มีการประเมินผลผลิต 
และผลลัพธ์ที่ได้รับจาก 
การดำเนินการที่สะท้อน
ความสำเร็จในการแก้ไข
ปัญหา และประโยชน ์
ต่อผู้รับบริการอย่างไร 

 มีข้อมูลหรือการวัดผลผลิต ที่แสดงความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้  โดยอธิบายตัวชี้วัดผลผลิตว่ามีความครอบคลุมเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์อย่างไร ผลผลิตที่ได้รับคืออะไร และสามารถแก้ไข
ปัญหาในเชิงประสิทธิภาพได้อย่างไร ระบุข้อมูลสถิต ิสนับสนุน  
(กรณีอธิบายโดย Flowchart แผนภูมิ ตาราง แนบเอกสารความยาวไม่
เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 3,000 
ตัวอักษร) 

 มีตัววัดซึ ่งเป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมินผลผลิตที ่น ่าเชื ่อถือ 
สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 มีข้อมูลหรือการวัดผลลัพธ์ที่สะท้อนความสามารถในการแก้ไขปัญหา
หรือความสำเร็จของผลงานต่อผู้รับบริการในขอบเขตพื้นที่ต่าง ๆ ได้
มากน้อยอย่างไร เช่น ความสำเร็จต่อสัดส่วนของกลุ่มผู ้รับบริการ 
ความสำเร็จในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ทั้งในระดับ
ภูมิภาค และ/หรือระดับประเทศ 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 

 มีข้อมูลที่แสดงผลการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ก่อนและหลัง
การพัฒนานวัตกรรม (กรณีอธิบายโดย Flowchart แผนภูมิ ตาราง         
แนบเอกสารความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 
10. มีการประเมิน 
ความพึงพอใจและ/หรือ 
ประเมินประสบการณ์ของ
ผู้รับบริการหรือสำรวจ
ความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการหรือไม่ อย่างไร 

 มีผลการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ/หรือ ประเมินประสบการณ์
ของผู้รับบริการ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการผลงานที่พัฒนาขึ้น          
โดยหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง และ/หรือ หน่วยงานภายนอกดำเนินการ 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 
 มีผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ร ับบริการหลังการปรับปรุงการ          

ให้ บริการ ครอบคลุมประเด็น Faster Cheaper Easier และ Smarter 
(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 

 
มิติท่ี 4 ผลกระทบของโครงการ (10 คะแนน) 
11. ผลงานมีความสำเร็จ  
ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ 
ในด้านสังคม และ      
ด้านเศรษฐกิจในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน อย่างไร 
 
 
 
 

 ผลงานม ีความสำเร ็จท ี ่ส ่งผลกระทบต ่อประเทศในด ้านส ังคม              
ด้านเศรษฐกิจ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทย (มีข้อมูลเชิงสถิติสนับสนุน) (กรณีอธิบายโดย Flowchart แผนภูมิ 
ตารางแนบเอกสารความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

(ไม่เกิน 2,000 
ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ 
ข้อคำถาม ผลการดำเนินการ 

 เลือกตอบตามประเด็นท่ีมี  เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ   
คำอธิบาย 
(โปรดกรอก
รายละเอียด 

ในระบบสมัคร
รางวัลตามจำนวน

ตัวอักษร 
ที่กำหนด) 

12. การสร้างความยั่งยืน
ของผลงาน เพ่ือให้ม ี
การพัฒนาผลงาน 
อย่างต่อเนื่องในการเพ่ิม 
ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

 มีการสรุปบทเรียน มีการวางแผนในการต่อยอดขยายผลการดำเนินงาน 
และการขยายผลความร่วมมือหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ      
ที ่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้มีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื ่องในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 

 

13. ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา        
ที่ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: 
SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ 

 มีการกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) และมีผลลัพธ์ของการดำเนินงานท่ีสนับสนนุ     
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

(ไม่เกิน 1,000 
ตัวอักษร) 
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แบบฟอร์มสมัครประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ  
(โปรดแนบส่วนนี้ในระบบสมัครรางวัล) 

โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในช่องสีเ่หลีย่มตามการดำเนินการของผลงาน) 

  เป็นผลการดำเนินการในภาพรวมขององค์กร ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการอนุมัติ อนุญาต ของประชาชน 
ให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ถูกลง รวมทั้งมีความโปร่งใสในการให้บริการ 

เป็นผลการดำเนินการ  (กรุณา √ ในช่องสี่เหลี่ยม 1 ข้อเท่านั้น) 
  หน่วยงานไม่เคยได้รับรางวัลยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ เป็นผลการดำเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2559 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 
 ดำเนินการเมื่อ.................................................................................................................................................... 
  หน่วยงานได้รับรางวัลยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแล้ว เป็นผลการดำเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 14 กุมภาพันธ์ 2566  
 ดำเนินการเมื่อ................................................................................. .................................................................... 
       

 

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

2. ชื่อผู้ประสานงานคนที่ 1 ……………………………………………………………………..………………………………………….  

ตำแหน่ง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สำนัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………..………………………….…………………… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… e – Mail ……………….………………………….…………………… 

3. ชื่อผู้ประสานงานคนที่ 2 ……………………………………………………………………..………………………………………….  

ตำแหน่ง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สำนัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………..………………………….…………………… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… e – Mail ……………….………………………….…………………… 
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ส่วนที่ 1 สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม 
โปรดสรุปผลการดำเนินการในภาพรวม สามารถแทรกภาพประกอบได้ โดยต้องมีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 
(เริ่มนับหน้าที่ 1 ตั้งแต่บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และอยู่ในรูปแบบ .docx 
เท่านั้น) 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4)    

1. การระบุปัญหาของการให้บริการหรือการปฏิบัติราชการ (Pain Point) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………  
2. จากสภาพปัญหาดังกล่าว นำไปสู่การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไร (อธิบายถึงวิธีการที่สามารถอำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน (How To))  

- การยกเลิก/แก้ไขกฎหมาย กฎ  
- การยกเลิก/ลดสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน 
- การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียม (หากไม่สามารถลดค่าธรรมเนียมได้ ให้อธิบายเหตุผลประกอบ) 
- การลดขั้นตอนการให้บริการ  
- การลดระยะเวลาการให้บริการ 
- การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต                                
- การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- อ่ืน ๆ เช่น วิธีการปรับปรุงงานบริการโดยยกเลิกคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต เป็นต้น  

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
3. ผลลัพธ์/ผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
4. ระบุความโดดเด่นของผลงานในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการจนเกิดผลสำเร็จ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ (กรอกข้อมูลผ่านทางระบบรับสมัครรางวัล) 
โปรดสรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานในแต่ละด้าน พร้อมแสดงข้อมูลหลักฐานที่ใช้ยืนยัน  
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสรุปผลการดำเนินการของหน่วยงาน 
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แบบฟอร์มสำหรับผู้ตรวจราชการ 
 
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เสนอรายช่ือผลงาน (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 

ชื่อ-นามสกุล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตำแหน่ง : …………………..…………………………………………………………………………………….……..……………………...... 

สังกัด : ……………..……………………………………………………………………………………………………….……………….……… 
 
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลงานที่เสนอ 

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

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

ประเภทรางวัล :  …………………………………………………………………………………………………………………………….... 

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………………....... 

ชื่อผู้ประสานงาน 1 : ……………………………………………..………….……………………………………………..…................. 

ตำแหน่ง : ………………………………………….………… สำนัก/กอง : ……...……………………………………….............. 

เบอร์โทรศัพท์ : …………………………………….…….… เบอร์โทรศัพท์มือถือ : ………..…………………………………… 

e – Mail : ………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

ชื่อผู้ประสานงาน 2 : ……………………………………………..………….……………………………………………..…................. 

ตำแหน่ง : ………………………………………….………… สำนัก/กอง : ……...……………………………………….............. 

เบอร์โทรศัพท์ : …………………………………….…….… เบอร์โทรศัพท์มือถือ : ………..…………………………………… 

e – Mail : ………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
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สรุปเนื้อหาผลงานโดยสังเขป 
สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม 

โปรดสร ุปผลการดำเน ินการในภาพรวม สามารถแทรกภาพประกอบได ้ โดยต ้องมีความยาวไม ่ เกิน  
10 หน้ากระดาษ A4 (เร ิ ่มนับหน้าที ่ 1 ตั ้งแต่  สรุปรายงานผลการดำเนินการในภาพรวม)  ใช ้ต ัวอักษร  
TH SarabunPSK ขนาด 16 และอยู่ในรูปแบบ .docx เท่านั้น) 

  
สรุปรายงานผลการดำเนินการในภาพรวม (ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4)  

1. ปัญหา/สาเหตุ/ที่มาของการให้บริการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. การดำเนินการ (วิธีการ/รูปแบบ/ความโดดเด่นของผลงาน)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินการ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ/ประชาชน (ระบุข้อมูลเชิงประจักษ์) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ลงนาม 

          (......................................................) 

      ผู้ตรวจราชการกระทรวง........................................
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ต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดีของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 10 ผลงานต้นแบบ 

1. ผลงานด้านสาธารณสุข จำนวน 2 ผลงาน 

อัน
ดับ 

หน่วยงาน รายชื่อ
ผลงาน 

สาขารางวัล ปีท่ีได้รับ
รางวัล 

ที่มา/ปัญหา/การแก้ไข กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการที่ใช้ นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ 

แนวทาง 
การขยายผล 

1 กรมสุขภาพจิต โครงการ
พะงัน
สร้างใจ 
ปฐมวัย
สร้างชาติ 
 

ดีเด่น 
ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วน

ร่วม 
 

2564 เด็กเข้าถึงบริการประเมิน
และกระตุ้นพัฒนาการเพียง
ร้อยละ 70 และมีพัฒนาการ
ล่าช้าสูงถึงร้อยละ 7.9  

1.เด็กที่
พัฒนาการล่าช้า 
 2.ผู้ปกครอง  
3. ชุมชน 
ผู้ประกอบการ 
จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

ร่วมกับชุมชนนำ
กระบวนการเทคนิคการ
สร้างการมีส่วนร่วมแบบพหุ
ภาคี (Technology Of 
Participation : TOP)  
 

เครื่องมือ TEDA4I 
กระตุ้นพัฒนาการ
เด็ก 

ปัจจุบันขยายไป
ยัง อ.เกาะเต่า 
อ. เกาะลันตา 
และจังหวัด
ระนองทุกอำเภอ 

2 โรงพยาบาลมะเร็ง
อุดรธานี  
กรมการแพทย์ 
กระทรวง
สาธารณสุขและ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

AI Chest 
4 All 
(DMS-
TU) for 
Thai 
people 

บริการภาครัฐ 
ดีเด่น  

ประเภทนวัตกรรม
การบริการ 

 

2564 จำนวนรังสีแพทย์ที่จะช่วย
ในการอ่าน และแปลผล
ภาพถ่ายรังสีทรวงอกใน
ประเทศไทยมี 
แค่ 1,400 คน  
อยู่ในเมืองใหญ่ ทำให้การ
เข้าถึงบริการการแปลผล

ผู้ป่วยมะเร็ง
ปอด ผู้ป่วยวัณ
โรค ผู้ป่วยโรค
ทางเดินหายใจ 

 

1. พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) เพ่ือแปลผลภาพถ่าย
รังสีทรวงออก 
2. ศึกษาวิจัยด้าน
ประสิทธิภาพของ AI ในการ
แปลผล 

ปัญญาประดิษฐ์ใน
การตรวจคัดกรอง
แปลผลภาพถ่าย
รังสีทรวงอก 

-ขยายความ
ครอบคลุมการ
ให้บริการ 129 
หน่วยงาน 
-โรงพยาบาล
มะเร็งในสังกัด
กรมการแพทย์ 

ต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดีของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 
จำนวน 6 แนวทาง (10 ผลงานต้นแบบ)  
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อัน
ดับ 

หน่วยงาน รายชื่อ
ผลงาน 

สาขารางวัล ปีท่ีได้รับ
รางวัล 

ที่มา/ปัญหา/การแก้ไข กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการที่ใช้ นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ 

แนวทาง 
การขยายผล 

มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายรังสีทรวงอกของ
ผู้ป่วยล่าช้า 

3. ขออนุมัติจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์  

ติดตั้ง และใช้
งานนวัตกรรม 
“AI Chest 
4All (DMS–
TU)” for Thai 
People  
จำนวน  8 แห่ง 
(ขยายครบ 8 
แห่ง คิดเป็น 
100 %) 
-โรงพยาบาล
ในเขตสุขภาพ
ที่ 8 มีจำนวน
ทั้งหมด 88 
โรงพยาบาล  
(ดำเนินการ
ขยายไปแล้ว 48 
โรงพยาบาล) 
-โรงพยาบาล
ในสังกดัสำนัก
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
มีจำนวน
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อัน
ดับ 

หน่วยงาน รายชื่อ
ผลงาน 

สาขารางวัล ปีท่ีได้รับ
รางวัล 

ที่มา/ปัญหา/การแก้ไข กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการที่ใช้ นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ 

แนวทาง 
การขยายผล 

ทั้งหมด 901 
โรงพยาบาล 
(ดำเนินการ
ขยายไปแล้ว 
162โรงพยาบาล) 

 

2. ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ผลงาน 

อันดับ หน่วยงาน รายชื่อผลงาน รางวัล ปีท่ี
ได้รับ
รางวัล 

ที่มา/ปัญหา กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการที่
ใช ้

นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ 

แนวทาง 
การขยายผล 

1 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ 
(แนวคิดการบริหารจัดการ
ขยะแบบชุมชนไร้ถังขยะ) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับดีเด่น 
บริการภาครัฐ 
ประเภทพัฒนา

บริการ 

2563 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ถูกจัดลำดับเป็น
จังหวัดที่ 7 ที่มี
ขยะในทะเลมาก
ที่สุด 
ศูนย์กำจัดขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร 
(cluster) ในพ้ืนที่ 
ไม่ได้รับ 
อนุญาตเปิด
ดำเนินการต่อ จะ

ประชาชนใน
จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์ 

1.จัดฝึกอบรม 
หลักสูตร “การ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยเพ่ือ
มุ่งสู่โรงเรียนไร้ถัง
ขยะ” 
2.สร้างรูปแบบ
การบริหาร
จัดการของเสีย
อันตรายจาก
ชุมชนนำร่อง 

การบริหาร
จัดการขยะ
แบบชุมชน
ไร้ถังขยะ 
คือ ทุก
ครัวเรือน
และ
หน่วยงาน
จะต้อง 
ด าเนินการ
จัดการขยะ
ของตนเอง 

เป้าหมายขยายผลหรือ
ต่อยอดการบริหาร
จัดการขยะตาม  
Model ไร้ถังขยะในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 60 แห่ง ด้วยการ
พัฒนางาน R2R ด้านการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย
ในแหล่งท่องเที่ยว อย่าง
น้อย จำนวน 30 แห่ง 
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อันดับ หน่วยงาน รายชื่อผลงาน รางวัล ปีท่ี
ได้รับ
รางวัล 

ที่มา/ปัญหา กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการที่
ใช ้

นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ 

แนวทาง 
การขยายผล 

ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
ส่งผลให้แนวโน้ม
สถานการณ์
ปริมาณขยะที่ถูก
นำมาใช้ประโยชน์
ของจังหวัดเพ่ิม
มากขึ้นกว่าเดิม
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
ในปี 2562  
คิดเป็นปริมาณ
ขยะที่ถูก 
นำมาใช้ประโยชน์ 
82,165 ตันต่อปี 
หรือ 225 ตันต่อ
วัน ซึ่งถ้าคิดเป็น 
ค่าเฉลี่ย
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยตันละ 
1,400 บาท/ตัน 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่

3. จัดทำเกณฑ์
ประเมินมาตรฐาน
และมอบรางวัล
โรงเรียนไร้ถัง
ขยะ/ส านักงาน
ไร้ถังขยะ /
องค์กรปกครอง
ส่วน 
ท้องถิ่นไร้ถังขยะ 
ระดับจังหวัด 
 

โดยแยกขยะ
และวัสดุ
ออกจากกัน 
แล้วจัดการ
ให้จบใน
บริเวณของ
ตนเอง  
หรือส่งมอบ
ขยะหรือ
วัสดุให้แก่
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไป
ดำเนินการ
กำจัดหรือ
ใช้ประโยชน์
อย่าง
ปลอดภัย 
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อันดับ หน่วยงาน รายชื่อผลงาน รางวัล ปีท่ี
ได้รับ
รางวัล 

ที่มา/ปัญหา กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการที่
ใช ้

นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ 

แนวทาง 
การขยายผล 

ลดลง ในการกำจัด
ขยะมูลฝอยเป็น
เงิน 115 ล้านบาท
ต่อปี 

2 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) 
 

ตาลเดี่ยวโมเดล การจัดการ
ขยะสู่พลังงานและสร้าง
รายได้เพ่ือความยั่งยืนของ
ชุมชนดำเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดสระบุรี 

ดีเด่น 
รางวัลบริการ

ภาครัฐ ประเภท
นวัตกรรมบริการ 

2564 แก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยชุมชน ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลตาลเดี่ยว 
(อบต. ตาลเดี่ยว) 
จังหวัดสระบุรี ซึ่ง 
เป็นจังหวัดที่มี
ปัญหาขยะตกค้าง 
และเป็นพ้ืนที่
เป้าหมายจังหวัด
วิกฤตใน 6 จังหวัด 
ที่ต้องดำเนินการ
แก้ไข 
อย่างเร่งด่วน เพ่ือ
ลดปริมาณขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมให้
ได้ 11.05 ล้านตัน 

ประชาชนใน
องค์การบริหาร

ส่วนตำบล 
ตาลเดี่ยว จังหวัด

สระบุรี 

1. เริ่มจากการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้การคัด
แยกขยะให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 
2. สร้างต้นแบบ
เครื่องจักรที่
สามารถคัดแยก
ชนิดและสี 
ของขยะพลาสติก 
กลับมารีไซเคิล 
3. แปรรูปขยะมูล
ฝอย เพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ  
เช่น  
การผลิตเชื้อเพลิง
ขยะคุณภาพสูง 
(RDF) การผลิต

การพัฒนา 
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม
ของระบบ
บริหาร
จัดการขยะ
ชุมชนแบบ
ครบวงจรที่
สามารถ
รองรับ
ปริมาณ
ขยะ 20- 
40 ตันต่อ
วัน 

เชียงราย หนองคาย 
และชลบุรี 
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อันดับ หน่วยงาน รายชื่อผลงาน รางวัล ปีท่ี
ได้รับ
รางวัล 

ที่มา/ปัญหา กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการที่
ใช ้

นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ 

แนวทาง 
การขยายผล 

ก๊าซชีวภาพ การ
ผลิตปุ๋ยและ 
สารปรับปรุงดิน 

 

3. ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ผลงาน 

อันดับ หน่วยงาน รายชื่อผลงาน รางวัล ปีท่ี
ได้รับ
รางวัล 

ที่มา/ปัญหา กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการที่ใช้ นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ 

แนวทาง 
การขยายผล 

1 กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

โครงการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

ดีเด่น 
ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วน

ร่วม 
 

2564 ถูกบุกรุกจาก
ระบบทุน 
พ้ืนที่ป่าชาย
เลนฝืน
สุดท้ายของ
เกาะภูเก็ต 

ชุมชนที่อยู่ป่า
ชายเลน 

พลัง  3 ชั้น คือ  
1. พลังประชาชนที่
เป็นชุดคุ้มครองป่า 
ร่วมกับหน่วยงาน
ของกรมฯ ในพ้ืนที่  
2. พลังระดับ
ท้องถิ่น ร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
3. พลังระดับ
จังหวัด ร่วมกับ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 ขยายไปยังหมู่บ้านบ้าน
บางโรง และบ้านยามู  
อ. ถลาง จังหวัดภูเก็ต 



 

 

60  

 

อันดับ หน่วยงาน รายชื่อผลงาน รางวัล ปีท่ี
ได้รับ
รางวัล 

ที่มา/ปัญหา กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการที่ใช้ นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ 

แนวทาง 
การขยายผล 

2 กรมป่าไม้ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สี
เขียวคุ้งบางกระเจ้า  
(ป่าในเมือง) จังหวัด
สมุทรปราการ 

ระดับดี 
ประเภทสัมฤทธิผล

ประชาชน 
มีส่วนร่วม 

 

2561 รักษาและ
ขยายพ้ืนที่สี
เขียว และ
พ้ืนที่ป่า 
จำนวน 
 1,276 ไร่ที่
อยู่ในความ
รับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้ 
ณ คุ้งบาง 
กะเจ้า อำเภอ
พระประแดง 
จังหวัด
สมุทรปราการ 

1. ชุมชนในพ้ืนที่
บางกระเจ้า  
2. ประชาชนที่
อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
3. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ได้
ประโยชน์เรื่อง
การท่องเที่ยว) 
4. องค์กร
ภาคเอกชน ทั้งที่
อยู่ในพ้ืนที่ และ
นอกพ้ืนที่ (ได้
ประโยชน์เรื่อง 
CSR และ 
Carbon credits) 
  

- การจัดทําแผน
แม่บทเพ่ือการ
อนุรักษ์และ 
พัฒนาพ้ืนที่สีเขียว
อย่างยั่งยืน โดยอยู่
บนพ้ืนฐานของ 
หลักการสมดุลสาม
ด้านคือ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานพ้ืนที่สีเขียว 
โดยมุ่งเน้น 
กระบวนการมีส่วน
ร่วมกับทุกภาคส่วน 
เพ่ือให้เกิด 
การยอมรับและนํา
แผนแม่บทไปใช้ใน
การบริหาร 
และจัดการแบบ
บูรณาการทุกภาค
ส่วน 
- ทำ MOU กับ
ภาคเอกชน และ

- การใช้
โปรแกรม 
ArcGIS เพ่ือ 
วิเคราห์
ศักยภาพพ้ืนที่ 
- การใช้
อารยสถาปัตย์ 
(Friendly 
Design) 
 ในการออกแบบ
สถานที่ สิ่ง
อำนวยความ
สะดวก และการ
จัดทำห้องเรียน
ธรรมชาติ เพ่ือ
อำนวยความ
สะดวกและให้
ความรู้แก่
ประชาชนทุก
กลุ่มโดยไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง  
- การพัฒนา
ระบบไหลเวียน

ขยายผลเชิงต่อยอด
ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าและ
พ้ืนที่เขียว เพ่ิมจากปี 
2561 เป็นจำนวน 
1,700 ไร่ และมีการ
ขยายผลไปยังพ้ืนที่ใน
จังหวัดอุทัยธานี และ
อำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 
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อันดับ หน่วยงาน รายชื่อผลงาน รางวัล ปีท่ี
ได้รับ
รางวัล 

ที่มา/ปัญหา กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการที่ใช้ นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ 

แนวทาง 
การขยายผล 

สถาบันการศึกษา 
เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา 
กลุ่ม บ. ในเครือ 
ปตท. และ ม.เกษตร 
เพ่ือสนับสนุน 
เงินทนุ องค์ความรู้ 
และ ทรัพยากรที่
จำเป็น 
- มอบอำนาจให้กับ
ชุมชน และภาคี
เครือข่ายในการ
บริหารจัดการพ้ืนที่
อย่างเต็มรูปแบบ 
(empowerment) 
ทั้งในด้านการ
วางแผน การจัดสรร 
และบริหาร
ทรัพยากร โดยกรม
ป่าไม้ทำหน้าที่เป็น 
พ่ีเลี้ยง และ ผู้อำนวย
ความสะดวกเท่านั้น  

ของน้ำ เพ่ือ
ผลักดันไม่ให้
น้ำเค็มลุกล้ำเข้า
มาในพ้ืนที่ 
- การแปรรูป
ขยะมูลฝอย เช่น 
การทำปุ๋ย
อินทรีย์ การนำ
ขวดพลาสติกมา
ทำเป็นจีวร
พระสงฆ์ เป็น
ต้น 
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4. ผลงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ จำนวน 4 ผลงาน 

อันดับ หน่วยงาน รายชื่อผลงาน รางวัล ปีท่ี
ได้รับ
รางวัล 

ปัญหา/การแก้ไข กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

กระบวนการที่
ใช ้

นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ 

แนวทาง 
การขยายผล 

1 กรมป่าไม้ โครงการพัฒนา
พ้ืนที่บริเวณหนอง
อ่ึงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
จังหวัดยโสธร 

ดีเด่น 
ประเภทสัมฤทธิผล

ประชาชน 
มีส่วนร่วม 

การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม 

2563 พ้ืนที่กรมป่าไม้
จังหวัดต่าง ๆ  

ชุมชนที่
อาศัยในป่า
ชุมชน 

1. หารือกรมป่า
ไม้ในการนำไป 
ขยายผลในพ้ืนที่
อ่ืนที่เหมาะสม 
2. สนับสนุน
ความร่วมมือ
ระหว่างพ้ืนที่
และกรมป่าไม้ 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวง
พาณิชย์ รวมถึง
ภาคีสังคม ภาคี
วิชาการในการ
ถอดบทเรียนและ
นำไปขยายผล 

นวัตกรรมการ
แปรรูปอาหาร 
 

1.ปัจจุบันขยายไป 15 
หมู่บ้าน และจังหวัด
ยโสธรนำโมเดลหนอง
อ่ึงไปใช้ขยายทุกอำเภอ 
2. พัฒนาการแปรรูป
เห็ดกับฮ่องกง  
3. MOU ร่วมกับ 
บริษัทแมคโคร 
4. เป็นโครงการวิจัย
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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อันดับ หน่วยงาน รายชื่อผลงาน รางวัล ปีท่ี
ได้รับ
รางวัล 

ปัญหา/การแก้ไข กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

กระบวนการที่
ใช ้

นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ 

แนวทาง 
การขยายผล 

2 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) 

คู่วิถีคนอยู่ร่วมกับ
ป่า ลดพ้ืนที่ทำไร่
หมุนเวียน 

ดีเด่น 
ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วน

ร่วม 
การบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม 

2563 บุกรุกพ้ืนที่ป่าขยาย
พ้ืนที่ทำกิน 

บ้านห้วยน้ำ
ใส หมู่ 9 
ตำบลสบเมย 
อำเภอสบ
เมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

1.จัดเวทีชุมชน
สร้างความ
เข้าใจ 
2.สำรวจจัดทำ
ฐานข้อมูล
ชุมชน และ
วิเคราะห์พื้นที่  
3.จัดเวทีชุมชน
เพ่ือประชา
พิจารณ์  
4. จัดตั้ง
คณะกรรมการ
ชุมชน 
5.จัดทำแผน
บูรณาการของ
หน่วยงาน 20 
หน่วยงาน  
6.พัฒนา
ศักยภาพของ
ชุมชนต้นแบบ
ในแต่ละโซน 
และเกษตรกร
ผู้นำตัวอย่าง 

 ขยายไปยังจังหวัดน่าน
และเชียงใหม่ในบริเวณ
พ้ืนทีภูเขา 



 

 

64  

 

อันดับ หน่วยงาน รายชื่อผลงาน รางวัล ปีท่ี
ได้รับ
รางวัล 

ปัญหา/การแก้ไข กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

กระบวนการที่
ใช ้

นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ 

แนวทาง 
การขยายผล 

3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการ 1 ตำบล  
1 ช่างไฟฟ้า 

ระดับดี 
รางวัลบริการ

ภาครัฐ ปี 2564 
ประเภทพัฒนาการ

บริการ  

2564 ช่างไฟฟ้าในประเทศ
ไทยที่มีใบอนุญาต
ประกอบอาชีพอย่าง
ถูกต้องมีน้อย ไม่
เพียงพอ ต่อความ
ต้องการในการใช้
บริการซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้า และ
การเข้าถึงการ
ประกอบอาชีพช่าง
ไฟฟ้าโดยเฉพาะ
ประชาชนผู้ที่มี
รายได้น้อยเป็นไปได้
ยาก เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

ผู้ต้องการ
ประกอบ
อาชีพช่วง
ไฟฟ้าที่มี
รายได้น้อย 

1.  รับสมัครช่าง
ไฟฟ้าเข้าร่วม
โครงการ 1 ตำบล 
1 โครงการ 
2.  ร่วมกับกรม
พัฒนาฝีมือ
แรงงานจัดอบรม
ให้ความรู้  
3.  ทดสอบ
ความรู้ผู้ผ่าน
การทดสอบจะ
ได้รับใบ
ประกาศ 

จัดทำ
ฐานข้อมูลใน
รูปแบบ Data 
Cleansing 
ขึ้นทะเบียน
ช่างได้รับใบ
อนุญาติ
ประกอบฝีมือ
แรงงาน
แห่งชาติ 
สาขาช่าง
ไฟฟ้าภายใน
อาคาร ผ่าน 
Application 
PEA HERO 
CARE and 
Services 

ขยายผลจำนวนช่าง
ไฟฟ้าที่ผ่านการ
ประเมินความรู้
ความสามารถไปยัง
ตำบลต่าง ๆ ให้
ครอบคลุมมากขึ้น  
(ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 
= 7,214 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84.79 ของ
ตำบลทั้งหมด ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ PEA 
(8,508 ตำบล)) 

4 กรมประมง หนองบัวพัฒนา 
ชาวประชาร่วมใจ 
ชุมชนก้าวไกล 
สร้างรายได้จาก
การมีส่วนร่วม 
 

ดีเด่นประเภท
สัมฤทธิผล

ประชาชนมีส่วน
ร่วม และเลืองลือ

ขยายผล  

2564 โครงการธนาคาร
ผลผลิตสัตว์น้ำบึง
หนองบัว ตั้งอยู่บ้าน
โป่ง หมู่ที่ 4 ตำบล
บ้านโป่ง อำเภองาว 
จังหวัดลำปาง พ้ืนที่ 

ชุมชนบ้าน
โป่ง 

1. ผู้นำหมู่บ้าน
และคกก.หมู่บ้าน
เสนอประเด็น
ความต้องการ
พัฒนาด้านการ
ประมงในบึง 

การผสมเทียม
เพาะพันธุ์ปลา
โดยใช้ชุด
เพาะพันธุ์
เคลื่อนที่ 

ขยายผลไปยังหนองน้ำ
ของสำนักงานประมง
จังหวัดทั่วประเทศ เช่น 
ลำปาง พะเยา 
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อันดับ หน่วยงาน รายชื่อผลงาน รางวัล ปีท่ี
ได้รับ
รางวัล 

ปัญหา/การแก้ไข กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

กระบวนการที่
ใช ้

นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ 

แนวทาง 
การขยายผล 

การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม 

36.25 ไร่ ระยะเวลา
ดำเนินการตั้งแต่ปี 
2562 เพ่ือใช้แหล่ง
น้ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ประมงได้เข้า
มาดำเนินโครงการ 
สมาชิกสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ขนาด
พ้ืนที่ของแหล่งน้ำมี
เหมาะสม 36 ไร่ 

หนองบัว  
2. จัดทำ
ประชาคมกับ
ชุมชนบ้านโป่ง
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่   
การจัดตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะทำงาน
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน
โครงการฯ  
ทุกระดับ 
3.จัดตั้งกฎระเบียบ
ข้อบังคับของ
โครงการฯ  
4. ชุมชนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ประมง
สำรวจเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานและ 
การบริหารจัดการ
ด้านการประมงใน
บึงหนองบัว เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูล 

(Mobile 
Hatchery) 
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อันดับ หน่วยงาน รายชื่อผลงาน รางวัล ปีท่ี
ได้รับ
รางวัล 

ปัญหา/การแก้ไข กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

กระบวนการที่
ใช ้

นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ 

แนวทาง 
การขยายผล 

5.ติดตาม 
การดำเนิน
โครงการฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 
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เกิดแนวทางการขยายผล 6 แนวทางได้แก่ซึ่งจากวิเคราะห์ผลงานจำนวน 10 ผลงาน ทำให้เกิดแนวทาง  
การขยายผลรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 6 แนวทาง ได้แก่  

    แนวทางที่ 1 ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ต้นแบบผลงานจาก โครงการพะงันสร้างใจ ปฐมวัย  
สร้างชาติ  โดยกรมสุขภาพจิต)  

   แนวทางที่ 2 ด้านการบริหารจัดการขยะ (ต้นแบบผลงานจาก 1. โครงการตาลเดี ่ยวโมเดล  
โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ 2. โครงการประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ  
โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  

    แนวทางที่ 3  ด้านโครงการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างงาน
และสร้างอาชีพ เป็นสำคัญ (ต้นแบบผลงานจาก 1. โครงการคู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า ลดพื้นที่ทำไร่หมุนเวียน  
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 2. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดยโสธร โดยกรมป่าไม้ และ 3. โครงการหนองบัวพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ ชุมชนก้าวไกล สร้างรายได้
จากการมีส่วนร่วม โดยกรมประมง)  

    แนวทางที่ 4  ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ต้นแบบผลงานจาก โครงการ AI Chest 4 
All (DMS-TU) for Thai people โดยโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

    แนวทางที่ 5 ด้าน 1 ตำแหน่งอาชีพ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้นแบบผลงานจาก โครงการ  
1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  

    แนวทางที่ 6 ด้านโครงการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติที่มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสำคัญ (ต้นแบบผลงานจาก 1. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้า (ป่าใน
เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ โดยกรมป่าไม้ และ 2. โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านบางลา จังหวัดภูเก็ต โดยกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง)  

หมายเหตุ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มโดยแสกน QR code ด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 






