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คํานํา 

   
นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนา

คุณภาพการให้บริการประชาชน และจัดให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือมอบรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติให้แก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงาน     
ท่ีมีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ ซ่ึงผลงานของหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการของ
ภาครัฐท่ีได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย โดยมี
หลายหน่วยงานได้พัฒนาต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจนได้รับรางวัล United Nations 
Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ  

ในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนและสร้างความเข้าใจในการเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัล สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ปรับปรุงเกณฑ์
การสมัครขอรับรางวัลในบางประเภทให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นปีแรกที่สํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณามอบ
รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องให้แก่หน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติระดับดีเด่น
ในประเภทต่าง ๆ ที่ยังคงมีการดําเนินการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานไว้อย่างต่อเน่ือง 

ดังนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทําเอกสารเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วนราชการใช้ในการขอรับรางวัลต่อไป  

 

 

 
สํานักงาน ก.พ.ร. 
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บทนํา 

 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้กําหนด

แนวทางในการปรับปรุงงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไว้ในหลายมาตรา กล่าวคือ หมวด 5 การ
ลดขั ้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27 กําหนดให้ “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินการในเร่ืองน้ันโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ” และมาตรา 29 กําหนดให้ “ส่วนราชการแต่ละแห่งที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องจัดทําแผนภูมิขั้นตอน ระยะเวลาการ
ดําเนินการ แล้วเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้” 

 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน

ให้ส่วนราชการต่าง ๆ พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยได้
ดําเนินการเป็น 2 มาตรการ กล่าวคือ 

1. มาตรการภาคบังคับ โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดภาคบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ให้ทุก
ส่วนราชการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 – 50 รักษามาตรฐานระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ และปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ โดยได้ดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน 

2. มาตรการสมัครใจ คณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อ
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพ่ือมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ” แก่หน่วยงานของรัฐท่ี
สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดมาต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2546 

 
สําหรับหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้สนับสนุนให้ส่งผลงาน

เสนอขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ซ่ึงเป็นรางวัลที่องค์การสหประชาชาติมอบ
ให้แก่หน่วยงานรัฐของประเทศสมาชิกท่ีมีการให้บริการสาธารณะได้อย่างยอดเยี่ยม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550  ซ่ึงท่ีผ่านมา 
หน่วยงานของรัฐไทยได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว 8 หน่วยงาน ได้แก่  

 - ปี พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลยโสธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
 - ปี พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 - ปี พ.ศ. 2554 สํานักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ และกรมชลประทาน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
 - ปี พ.ศ. 2555 กรมชลประทาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
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 - ปี พ.ศ. 2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
  - ปี พ.ศ. 2557 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 กรมควบคุมโรค และโรงพยาบาลขอนแก่น
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

 
ดังนั้น การได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จึงเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและการ

บริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ ท่ีทําให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และ
เป็นที่พึงพอใจ ท่ีสําคัญแสดงให้เห็นว่าผลการทํางานของหน่วยงานของรัฐเป็นที่ยอมรับ ซ่ึงจะช่วยสร้างขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจในการทําหน้าที่ให้ดีขึ้น 
และเป็นสิ่งยืนยันความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการว่าสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการและระบบการ
บริหารของหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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  (2) มีการจัดทําเป็นข้อตกลงการดําเนินการร่วมกัน  
  (3)  มีผลการดําเนินการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเป้าหมายของการปรับปรุงบริการ 
  (4) เป็นผลงานท่ีมีการดําเนินการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  (5) มีแผนการดําเนินการร่วมกันต้ังแต่เริ่มโครงการที่ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน 

 
3) รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ  

 
   รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ในการให้บริการประชาชน โดยมีเจตนารมย์เพ่ือให้หน่วยงานสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ท่ีต้องมี
ผลลัพธ์ของการดําเนินการอย่างชัดเจนในการให้บริการประชาชน 
  เงื่อนไขการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังน้ี 
   (1) เป็นผลงานการให้บริการท่ีเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่  
        (1.1) การนําเทคนิคการบริหารจัดการ เคร่ืองมือ หลักการใหม่ ๆ มาใช้ แล้วทําให้ 
เกิดกระบวนการทํางานใหม่  หรือ 
        (1.2) การนําเทคนิคการบริหารจัดการ เคร่ืองมือ หลักการใหม่ ๆ มาใช้ แล้วทําให้เกิด    
งานบริการหรือรูปแบบการให้บริการใหม่  หรือ 
        (1.3) มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธ์ิ 
  (2) เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี  
   (3) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับการยอมรับจากสาธารณะ 
   (4) นวัตกรรมการบริการจะต้องมีผลต่อประสทิธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหาร 
จัดการและการให้บริการประชาชน 
   * หมายเหตุ  ผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หมายถึง เป็นสิง่ใหม่ท่ีไม่เคยเกิดขึน้ในเมืองไทยมาก่อน  
 

4) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
 

            รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงการให้บริการประชาชนแล้วส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการ โดยมีเจตนารมย์เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการบริการท่ีตอบสนองและทันต่อความต้องการ
ของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น 
 เงื่อนไขการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังน้ี 

(1) เป็นการพัฒนาการให้บริการ โดยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกต์ใช้ 
(2) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(3) ลักษณะผลงานที่เสนอจะต้องไม่เป็นรูปแบบเดียวกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลแล้ว หรือ

หากมีรูปแบบคล้ายคลึงกับผลงานท่ีเคยได้รับรางวัล ต้องมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดีขึ้น  
 * สามารถตรวจสอบรายช่ือผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลได้จากเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.ร. และ

รายละเอียดผลงานในหนังสือ Best Practices 
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  ส่วนที่ 2 พิจารณาท่ีผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ คะแนนเต็ม 400 คะแนน โดยมี
มิติในการพิจารณา 4 มิติ ดังนี้ 

1) มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ 
2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ   
3) มิติด้านความคุ้มค่า 
4) มิติด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนและภาพลักษณ์องค์การ 

   
  เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนเพิ่มเติม 
  ผลงานพัฒนาการให้บริการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย    
จะได้รับคะแนนในส่วนท่ี 1 เพ่ิมเติมจากคะแนนท่ีได้รับอีก 50 คะแนน  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1) บูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงานมาให้บริการได้ในสถานที่เดียว 
  2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ (e-Service) 
  3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
  4) การพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและการให้บริการเชิงรุก 
  5) ผลการดําเนินงานสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

ตารางแสดงรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2558  
ในส่วนท่ี 1 ของแต่ละประเภทรางวัล 

เกณฑ์การพิจารณารางวัล 
รางวัล 

ภาพรวมฯ
รางวัล 

บูรณาการฯ 
รางวัล 

นวัตกรรมฯ 

รางวัล 
พัฒนา 
บริการฯ 

ส่วนท่ี 1 กระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บรกิาร  (600 คะแนน) 
1) การเพ่ิมประสทิธิภาพการให้บริการ     
2) การให้บริการท่ีมีคุณภาพ     
3) การส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วน/ร่วมกัน -  - -
4) การเข้าถึงบริการ และการส่งเสริมให้เกิด
   ความเสมอภาคในการให้บริการ  

-  - - 

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

    

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

    



 

 

3) มิติด้า
 (การลดค
ผลิตภาพก
และชุมชน

4) มิติกา
  (ความตอ่
ปรากฏแก่ส
ขอรับรางวั
 
2. เกณฑ์
 
  
  
   
ให้บริการ
     
     
 

 เกณฑ์ก
 
 
ส่วนที่ 1
 

1) ราง
1.1
1.2
1.3

2) ราง
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

เกณ

เกณ

นความคุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายในการเ
การให้บริการขอ
น โดยรวม) 
รพัฒนาที่ย่ังยื
อเนื่องในการส่งส
่สาธารณะ/ความ
วัล) 

ฑ์การประเมินร

 2.1 
 2.2 
    
รที่เคยได้รับรา
  
 2.3 

การให้คะแนน

 การจัดการเ

งวัลภาพรวมม
) การเพ่ิมประ
) การให้บริกา
) การเปลี่ยนแ
งวัลบูรณาการ
) การเพ่ิมประ
) การให้บริกา
) การส่งเสริม
) การเปลี่ยนแ
) การเข้าถึงบ

ณฑ์การพิจาร

ณฑ์การพิจาร

    
เข้าถึงบริการขอ
องหน่วยงาน/คว

ยืนและภาพลัก
สมัครขอรับรางวั
มโปร่งใสของหนว่

รางวัลพัฒนาค

 ต้องมีผลการด
 ต้องมีผลการด

(1) กระบ
างวัล 

(2) ผลผลิ
 ต้องแสดงให้เ

 
น 

เพื่อให้เกิดการ

ปร
มาตรฐานการ
ะสิทธิภาพการ
ารที่มีคุณภาพ
แปลงระบบบ ิ
รการบริการที
ะสิทธิภาพการ
ารที่มีคุณภาพ
มการทํางานแบ
แปลงระบบบ ิ
บริการ และกา

รณารางวัลบริ

รณารางวัล 

องประชาชน/กา
วามคุ้มค่าทางเศ

กษณ์  
วลั/ภาพลักษณ์ที
วยงานที่เกี่ยวข้อ

คุณภาพการบ

ดําเนินการผ่า
ดําเนินการไม่
บวนการให้บริ

ลิต/ผลลัพธ์ขอ
เห็นถึงแนวโน้

รพัฒนาคุณภ

ระเด็นการพจิ
รบริการที่เปน็
รให้บริการ 
พ 
ริหารจัดการ 
ที่เป็นเลิศ 
รให้บริการ 
พ 
บบหุ้นส่วน 
ริหารจัดการ 
ารสง่เสริมให้เกิ

ริการภาครัฐแ

ารลดต้นทุน/ 
ศรษฐกิจ สังคม 

ท่ีดีของหน่วยงาน
องกับผลงานที่เส

บริการอย่างต่อ

นเกณฑ์การพิ
ตํ่ากว่ามาตรฐ
รกิารต้องมีปร

องการให้บริกา
้มของการพัฒ

ภาพการให้บริ

จารณา 
นเลิศ 

 

 
กิดความเสมอ

แห่งชาติ  

รางวัล
ภาพรวม

 


นท่ี
สนอ



อเนื่อง 

พิจารณาของแ
ฐานที่เคยได้รบั
ะสิทธิภาพแล

รต้องไม่ตํ่ากว่
ฒนาการบริการ

ริการ (600 ค

อภาคในการรับ

ล 
มฯ

รางวัล
บูรณากา





แต่ละประเภท
บรางวัล ใน 2
ละคณุภาพไม่ต

าผลผลิต/ผลลั
รในอนาคตทีดี่

คะแนน) 

บบริการ 

ล 
ารฯ 

รางวัล
นวัตกรร

 

 

รางวัล 
2 ส่วน คือ 
ตํ่ากว่ากระบว

ลัพธ์ที่เคยได้รบั
ดีขึ้นได้ 

คะแ
60
20
20
20
60
10
15
15
10
10
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ล 
รมฯ 

รางวั
พัฒน
บริกา





นการ 

บรางวัล 

แนน 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
50 
00 
00 
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วัล 
นา 
ารฯ 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
3) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 600 

3.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 150 
3.2) การให้บริการที่มีคุณภาพ 150 
3.3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 150 
3.4) การเสนอแนวคิดใหม่ 150 

4) รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเป็นเลิศ 600 
4.1)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 150 
4.2)  การให้บริการท่ีมีคุณภาพ 150 
4.3)  การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 150 
4.4)  การเสนอแนวคิดใหม่ 150 

 
ส่วนท่ี 2 ผลลัพธ์การดําเนินการ (400 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1) มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ 100 

ประโยชน์ของการดําเนินการปรับปรุงบริการท่ีส่งผลต่อกลุม่เป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุง 

100 

2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 100 
2.1)  การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บรกิาร 40 
2.2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 30 
2.3) ความไม่พึงพอใจ/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 30 

3) มิติด้านความคุ้มค่า  100 
3.1) การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการของประชาชน 40 
3.2) การลดต้นทุน/ผลิตภาพการให้บริการของหน่วยงาน 30 
3.3) ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม  30 

4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ 100 
4.1) ความต่อเน่ืองในการส่งสมัครขอรับรางวัล 30 
4.2) ภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงานท่ีปรากฏแกส่าธารณะ 40 
4.3) ความโปร่งใสของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัล 30 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 เกณฑ์ก
 
 ระดับ

 
ด้านมาตร
 
เพ่ือให้เกิ
 
การพัฒน
 
 ข้อกํ
 
 
 
 

 

 

เกณ

 
การพิจารณาม

 
ับรางวัลที่มอ

 
ระดับยอดเยี่ย
รฐานการบริกา
ระดับดีเด่น 

กิดการพัฒนาค
ระดับดี หน่ว

นาคุณภาพการใ

กําหนดของแต

ระดับของราง

1. รางวัลภาพ
 ระดั

และ
ต้องไ

 ระดั
ส่วน
ไม่น้
 

2. รางวัลบูร
 ระดั

ให้เกิ
ดําเนิ

 ระดับ
ความ
ไม่นอ้
 

3. รางวัลนวั
 ระดั

ส่วน
800

ณฑ์การพิจาร

มอบรางวัล 

อบ 

ยม หน่วยงานที
าร ด้านการบูรณ
 หน่วยงานที่จ
คุณภาพการให
ยงานที่จะพิจ
ให้บริการและ

ต่ละประเภทร

งวัลมีข้อกําหน

พรวมมาตรฐ
ับดีเด่น ต้องไ
ส่วนที่ 2 ผล
ไม่น้อยกว่า 8
ับดี ต้องได้คะ

นที่ 2 ผลลัพธ์
อยกว่า 750 ค

ณาการการบ
ับดีเด่น ต้องไ
กิดความเสมอ
นินการไม่น้อย
ับดี ต้องได้คะ
มเสมอภาคใน
อยกว่าร้อยละ

ัตกรรมการบ ิ
ับดีเด่น ต้องไ
ที่ 2 ผลลัพธ์กา
 คะแนน 

รณารางวัลบริ

ที่จะพิจารณาให
ณาการการบริก
จะพิจารณาใ
ห้บริการและผ
ารณาให้ได้รบั
ผลลัพธ์การดํา

รางวัล 

นดเกี่ยวกับกา

ฐานการบริกา
ได้คะแนนส่ว
ลลัพธ์การดําเนิ
800  คะแนน 
ะแนนส่วนที่ 1
ธ์การดําเนินก
คะแนน 

บริการท่ีเป็นเลิ
ได้คะแนนส่วน
อภาคในการรั
กว่าร้อยละ 80
ะแนนส่วนที่ 1
นการรับบริการ
ะ 75 และคะแ

ริการที่เป็นเลิ
ได้คะแนนส่วน
ารดําเนินการไม

ริการภาครัฐแ

ห้ได้รับรางวัลต้
การ และด้านน
ให้ได้รับรางวั
ผลลัพธ์การดํา
บรางวัลต้องมี
าเนินการ ได้คะ

ารได้รับรางวัล

รที่เป็นเลิศ 
นที่ 1 ด้าน
นินการไม่น้อย
 
1 ด้านการให
ารไม่น้อยกว่า

ลิศ 
นที่ 1 ด้านการ
ับบริการ ไม่น้
0 และคะแนน
 ด้านการส่งเส
ร ไม่น้อยกว่าร
แนนทั้งสองส่ว

ลิศ 
นที่ 1 ด้านกา
ม่น้อยกว่าร้อยล

แห่งชาติ  

ต้องมีการดําเนิ
นวัตกรรมการบ
ัลต้องมีผลคะ
าเนินการ ไม่น้
ผลคะแนนรว
ะแนนมากกว่า 

ลในแต่ละประ

การให้บริการ
ยกว่าร้อยละ 

ห้บริการท่ีมีคณุ
าร้อยละ 75 

รส่งเสริมการท
น้อยกว่าร้อยล
นทั้งสองส่วนรว
สริมการทํางาน
ร้อยละ 75 แ
วนรวมกันต้อง

ารเสนอแนวคิ
ละ 80 และคะ

นินการที่โดดเด่
บริการ หรือด้า
ะแนนรวมขอ
น้อยกว่า 800 
มของกระบวน
 750 คะแนน 

เภทรางวัล ดัง

รที่มีคุณภาพ 
 80 และคะแ

ณภาพ ไม่น้อ
 และคะแนนท

ทํางานแบบหุ้
ละ 80 และส
วมกันต้องไม่น้
นแบบหุ้นส่วน
และส่วนที่ 2 
งไม่น้อยกว่า 7

คิดใหม่ ไม่น้อ
แนนทั้งสองสว่

นครบทั้ง 3 ด้
นการพัฒนากา
องกระบวนกา
 คะแนน 
นการจัดการเ
 แต่ไม่ถึง 800 

ังน้ี 

 ไม่น้อยกว่าร้
แนนทั้งสองส่ว

ยกว่าร้อยละ 
ทั้งสองส่วนรว

หุ้นส่วนและกา
ส่วนที่ 2 ผล
้อยกว่า 800 ค
นและการส่งเส
 ผลลัพธ์การดํ
750 คะแนน 

ยกว่าร้อยละ 
วนรวมกันต้องไ
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ด้าน ได้แก่ 
ารบริการ 
ารจัดการ

เพ่ือให้เกิด
 คะแนน 

อยละ 80 
วนรวมกัน

 75 และ
วมกันต้อง 

ารส่งเสริม
ลลัพธ์การ
คะแนน 
สริมให้เกิด
ดําเนินการ   
 

 80 และ
ไม่น้อยกว่า 
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 การสมคั
 
คุณสมบั
 
 
สถาบันอุ
 
วิธีการสม
 
แบบฟอร์
ไฟล์บรรจ
 

1. รางวลั
2. รางวลั
3. รางวลั
4. รางวลั
5. รางวลั
    - กรณี
      ระดั
    - กรณี
      บริก
 
 
 
 

เกณ

 ระดับ
ผลลั
750
 

4. รางวัลการ
 ระดั

และ
ต้องไ

 ระดั
ส่วน
ไม่น้

ครขอรับรางวั

ัติเบื้องต้น 

หน่วยงานที่มี
ดมศึกษา องค

มัคร 
ส่วนราชการยื
ร์มที่กําหนด แ
จุข้อมูลในแผน่

ลภาพรวมมาตร
ลบูรณาการการ
ลนวัตกรรมการ
ลการพัฒนาการ
ลพัฒนาคุณภาพ
ณีหน่วยงานเสน
ับดีเด่น มาแล้

ณีหน่วยงานแจ้
การอย่างต่อเนื่

ณฑ์การพิจาร

ับดี ต้องได้คะ
ลัพธ์การดําเนิน
 คะแนน 

รพัฒนาการบ
ับดีเด่น ต้องไ
ส่วนที่ 2 ผล
ไม่น้อยกว่า 8
ับดี ต้องได้คะ

นที่ 2 ผลลัพธ์
อยกว่า 750 ค

วัล 

สิทธิสมัครขอ
ค์กรปกครองส่

ยื่นสมัครขอรับ
และหนังสือนํา
นซีดี จํานวน 1

ประเภ
รฐานการบริกา
รบริการท่ีเป็น
รบริการที่เป็นเ
รบริการที่เป็น
พการบริการอ
นอผลงานที่เคย
้วไม่น้อยกว่า 3
ง้ความจํานงเพื
องต้ังแต่ปีที่ได้

รณารางวัลบริ

ะแนนส่วนที่ 1
นการไม่น้อยก

บริการที่เป็นเลิ
ได้คะแนนส่ว
ลลัพธ์การดําเนิ
800  คะแนน 
ะแนนส่วนที่ 1
ธ์การดําเนินก
คะแนน 

รับรางวัล ต้อง
ส่วนท้องถิ่น อง

บรางวัลบริกา
ส่งที่ลงนามโด
 ชุด  

ภทรางวัล 
ารที่เป็นเลิศ 
เลิศ 
เลิศ 
นเลิศ 
อย่างต่อเนื่อง 
ยได้รับรางวัลบ
3 ปี 
พ่ือขอรับรางวลั
ด้รับรางวัลต่อเ

ริการภาครัฐแ

 ด้านการเสน
กว่าร้อยละ 75

ลิศ 
นที่ 1 ด้าน
นินการไม่น้อย
 
1 ด้านการให
ารไม่น้อยกว่า

งเป็นหน่วยงา
งค์การมหาชน

ารภาครัฐแห่งช
ดยหัวหน้าส่วน

 
บริการภาครัฐแ

ลพัฒนาคุณภา
เนื่องทุกปี ไม่น้

แห่งชาติ  

อแนวคิดใหม่ 
5 และคะแนน

การให้บริการ
ยกว่าร้อยละ 

ห้บริการท่ีมีคณุ
าร้อยละ 75 

นของรัฐ  หมา
น รัฐวิสาหกิจ 

ชาติ โดยจัดทํ
นราชการ/หน่ว

แห่งชาติ  

าพการ 
น้อยกว่า 3 ปี 

 ไม่น้อยกว่าร้
นทั้งสองส่วน

รที่มีคุณภาพ 
 80 และคะแ

ณภาพ ไม่น้อ
 และคะแนนท

ายถึง ส่วนราช
 

ทําเอกสารการ
วยงาน ไปยังสํ

แบบฟอ
แบบฟอ
แบบฟอ
แบบฟอ
แบบฟอ

แบบฟ

 
แบบฟ

้อยละ 75 แล
รวมกันต้องไม

 ไม่น้อยกว่าร้
แนนทั้งสองส่ว

ยกว่าร้อยละ 
ทั้งสองส่วนรว

ชการระดับกร

รสมัครขอรับร
ํานักงาน ก.พ.

อรม์ที่ต้องกรอ
ร์มที่ 1, 2 และ
ร์มที่ 1, 2 และ
ร์มที่ 1, 2 และ
ร์มที่ 1, 2 และ

 
อร์มที่ 1 และ 

อร์มที่ 1 และ 
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ะส่วนที่ 2 
ม่น้อยกว่า 

อยละ 80 
วนรวมกัน

 75 และ
วมกันต้อง  

รม จังหวัด 

รางวัลตาม
.ร.  พร้อม

อก 
ะ 3 
ะ 3 
ะ 3 
ะ 3 

 4 

 5 

58 



 

 

 
          
กระบวน
 
 
 
ข้ันตอนที

 
เสนอมาเ
และเงื่อน
ในขั้นต่อไ
 
ข้ันตอนที

 
สํานักงาน
ใดได้คะแ

ข้ันตอนที

 
ก.พ.ร. ทัง้
พิจารณา
ขึ้นไป จะ

ข้ันตอนที

 
มีคะแนน

ข้ันตอนที
การปฏบิั

 
คุณภาพม
ต้องการป

ข้ันตอนที

 

ข้ันตอนที

 

 

 

เกณ

           
นการตรวจปร

การพิจารณาต

ที่ 1 : การตรว

เป็นการตรวจ
เพ่ือขอรับการ
นไขที่กําหนด 
ไป 

 

ที่ 2 : การตรว

เป็นการประเ
น ก.พ.ร. โดย
แนนมากกว่า 

ที่ 3 : การกล่ั

เป็นการพิจาร
งนี้ หากกระบว
าให้ได้รับราง
ะอยู่ในเกณฑ์ได

ที่ 4 : ยืนยันผ

เป็นการตรวจ
นต้ังแต่ 800 คะ

ที่ 5 : เสนอ อ
บัติราชการ เพื

นําเสนอผลก
มาตรฐานและ
ประชาชน เพ่ื

ที่ 6 : ประกา

ประกาศรายชื

ที่ 7: มอบราง

จัดพิธีมอบรา

ณฑ์การพิจาร

 

ระเมินและมอ

ตรวจประเมินร

วจสอบเอกส

จสอบความถูก
รประเมิน โดย
 หากส่วนราช

วจประเมินจา

เมินผลจากเอ
ทีมผู้ตรวจปร

 750 คะแนน 

ันกรองผลกา

รณาผลการตร
วนงานบริการใ
งวัลในระดับดี
ด้รับรางวัลระดั

ผลการพิจารณ

จประเมินในพื้
ะแนน ขึ้นไป เ

 อ.ก.พ.ร. เก่ีย
พื่ออํานวยคว

ารพิจารณาร
ะลดขั้นตอนร
ออนุมัติรางวัล

ศรางวัล 

ช่ือส่วนราชกา

งวัล 

างวัลบริการภา

รณารางวัลบริ

อบรางวัลบริก
 

รางวัลบริการภ

ารเบื้องต้น 

ต้อง สมบูรณ์
ยหน่วยงานต้อ
การจัดทําราย

ากเอกสารรา

กสารรายงาน
ระเมิน ทั้งน้ี ใน
 จะได้รับการต

ารตรวจประเมิ

รวจประเมิน ที
รใดได้รับการยื
ดี สําหรับกระบ
ดับดีเด่น และไ

ณาตรวจประ

้นที่ปฏิบัติงาน
 เพ่ือยืนยันผลก

วกับการยกร
ามสะดวกแล

างวัลบริการภ
ระยะเวลาการ
ล 

ารที่ได้รับรางวั

าครัฐแห่งชาติ

ริการภาครัฐแ

การภาครัฐแห่

ภาครัฐแห่งชาติ

ของการจัดทํา
องจัดทําเอกสา
ยงานไม่ถูกต้อ

ยงาน (Inde

นผลการดําเนิน
นแต่ละประเภ
ตรวจประเมิน

มิน (Consen

ที่ผ่านการพิจา
นยันผลคะแน
บวนงานบริกา
ได้รับการตรวจ

ะเมิน (Site V

นจริงของส่วน
การพิจารณาตร

ระดับและพัฒ
ละตอบสนองค

ภาครัฐแห่งชา
รปฏิบัติราชก

วัลบริการภาค

ติ  

แห่งชาติ  

หง่ชาต ิ 

ติ ประกอบด้ว

าเอกสารรายง
ารรายงานให้
งหรือไม่ครบถ

pendent R

นการท่ีส่วนรา
ภทรางวัลจะมี
นในขั้นต่อไป 

nsus Review

ารณาจากขั้นที่
นนมากกว่า 75
ารใดได้รับการ ื
จประเมินการป

Visit Review)

นราชการ โดย
รวจประเมิน อั

ฒนาคุณภาพม
ความต้องการ

าติต่อ อ.ก.พ.
าร เพ่ืออํานว

ครัฐแห่งชาติ 

ย  7 ขั้นตอน 

านผลการดําเ
ถูกต้องและค
ถ้วน จะไม่รับพ

Review) 

าชการเสนอข
มีคะแนนเต็ม 
 

w) 

ที่ 1 โดยทีมผู้ท
50 คะแนน แต่
ยืนยันผลคะแ
ปฏิบัติงานจรงิ

)  

ทีมผู้ตรวจปร
 อันนําไปสู่การม

มาตรฐานและ
รประชาชนอน

ร. เกี่ยวกับกา
ยความสะดว

 (ภาพที่ 1)  

นินการของหน
รบถ้วนตามแ
พิจารณาตรวจ

ขอรับการประ
1,000 คะแน

รงคุณวุฒิจาก
ต่ไม่ถึง 800 คะ
แนนต้ังแต่ 800
งในพ้ืนที่ต่อไป 

ระเมิน สําหรับ
มอบรางวัลระด

ะลดขั้นตอนร
นุมัติรางวัล 

ารยกระดับแล
กและตอบสน

15 
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น่วยงานท่ี
แบบฟอร์ม
จประเมิน

เมินมายัง
น ผลงาน

สํานักงาน 
ะแนน จะ
0 คะแนน 
  

บผลงานที่
ดับดีเด่น  

ระยะเวลา

ละพัฒนา
นองความ

58 
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ภาพที่ 1 กระบวนการตัดสินรางวัลและมอบรางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน้

ตรวจประเมินจาก
เอกสารรายงาน

< 750 คะแนน

ไม่รับพิจารณา

ข้อมูลไม่
ครบถ้วน

ไม่ผ่านการตรวจ
ประเมิน

> 750 < 800 คะแนน

กลัน่กรองผลการตรวจ
ประเมิน

พิจาณาให้รบัรางวัล
ระดับดี

ตรวจประเมิน 
ณ พื้นที่

≥ 800  คะแนน

ประกาศผลการ
พิจาณา

มอบรางวัล

เสนอ อ.ก.พ.ร. ฯ 
พิจารณา

No

รับสมัคร

yes

yes
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ภาคผนวก 1   แนวทางการให้คะแนนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

 

        1.1 ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ 

            1.2 ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 

             1.3 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

             1.4 ประเภทรางวัลการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณ

     1.1

 

 

 

 

ณฑ์การพิจาร

1 ประเภทร

รณารางวัลบริ

รางวัลภาพ

ริการภาครัฐแ

พรวมมาตร

แห่งชาติ  

รฐานการบบริการที่เป็นนเลิศ 

18 
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แนวทางการให้คะแนนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 
ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน) 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 200 100 100     

การเพ่ิม
ประสทิธิภาพการ
ให้บริการ 

  มีการปรับปรุง/ 
ลดขั้นตอนการ
ให้บริการ อาทิ  
ลดขั้นตอนที่ประชาชน
จะต้องติดต่อราชการ
ด้วยตนเอง  
ลดระเบียบท่ียุ่งยาก
ของทางราชการ 
 
 

มีแผนการ
ดําเนินการปรับปรุง
บริการท่ีเป็นระบบ
และชัดเจน มีการ
ประสานการ
ดําเนินการระหว่าง
หน่วยงาน 

    

2. การให้บริการท่ีมีคุณภาพ 

คะแนน 200 60 40 60 40 

การให้บริการที่มี
คุณภาพ 

  มีการให้
ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการท่ีคํานึงถึง
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง จัดให้มี
บริการท่ีเหมาะสม
กับเวลา มีความ
เป็นเอกลักษณ์ 

มีการกระจาย
อํานาจการทํางาน/
การตัดสินใจให้เกิด
ความรวดเร็ว 
คล่องตัว 

มีมาตรฐานการ
ให้บริการของ 
ทุกหน่วยบริการท่ี
ชัดเจน อาทิ 
ขั้นตอนการทํางาน 
คู่มือการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี  
มีระบบติดตาม
ประเมินผล 

มีการปรับปรงุการ
ให้บริการท่ีอํานวย
ความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ อาทิ 
ลดปริมาณการใช้
เอกสารในการ
ติดต่อราชการ  
มีช่องทางการ
ให้บริการท่ีท่ัวถึง 
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3. การเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ 

คะแนน 200 50 50 50 50 

การเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหาร
จัดการ 

  มีการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ
ให้มีจิตบริการ และ
ส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์การ
เพ่ือให้บริการได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ 

มีการสร้างการ 
มีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บรกิาร 

มีการบริหาร
จัดการโดยใช้
ระบบ/ข้อมูล
สารสนเทศ 

มีการพัฒนาการ
ให้บริการโดยใช้
เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทาง 
การบริหารจัดการ
มาประยุกต์ใช้
เหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงาน 

2. ผลลัพธ์การดําเนินการ (400 คะแนน) 

1. มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรงุบริการ 

คะแนน 100         

ประโยชน์ของการ
ดําเนินการ
ปรับปรุงบริการที่
ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์
ของการปรับปรุง 

          

2. มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 100 40 30 30   

คุณภาพและ
ประสทิธิภาพการ
ให้บริการ 

  การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บริการ 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ความไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ 

  

3. มิติด้านความคุ้มค่า  

คะแนน 100 40 30 30   

ความคุ้มค่า   การลดค่าใช้จ่ายใน
การเข้าถึงบริการ
ของประชาชน 

การลดต้นทุน/ผลิต
ภาพการให้บรกิาร
ของหน่วยงาน 

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชนโดยรวม 
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4. มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ  

คะแนน 100 30 40 30   

การพัฒนาที่ยั่งยืน
และภาพลักษณ์
องค์การ  

  ความต่อเน่ืองใน
การส่งสมัครขอรับ
รางวัล 
 
 

ภาพลักษณ์ท่ีดีของ
หน่วยงานที่ปรากฎ
แก่สาธารณะ 

ความโปร่งใสของ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ผลงานท่ีเสนอ
ขอรับรางวัล 

  

หมายเหตุ 
 

1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการท่ีมีคุณภาพ  
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่วนท่ี 2 ผลลพัธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทัง้สองส่วนรวมกัน 
   ต้องไม่น้อยกว่า 800  คะแนน 
2. แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 



 

 

 

 

 

 

เกณ

 
 

 

 

 

 

ณฑ์การพิจาร

1.2 ประเภ

รณารางวัลบริ

ภทรางวัลบ

ริการภาครัฐแ

บูรณาการก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แห่งชาติ  

การบริการรท่ีเป็นเลิศ 
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แนวทางการให้คะแนนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 
ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการท่ีเป็นเลิศ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน) 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 100 50 50     
การเพ่ิม
ประสทิธิภาพการ
ให้บริการ 

  มีการปรับปรุง/ 
ลดขั้นตอนการ
ให้บริการ อาทิ  
ลดขั้นตอนที่
ประชาชนจะต้อง
ติดต่อราชการด้วย
ตนเอง  
ลดระเบียบท่ียุ่งยาก
ของทางราชการ 

มีแผนการ
ดําเนินการปรับปรุง
บริการท่ีเป็นระบบ
และชัดเจน มีการ
ประสานการ
ดําเนินการระหว่าง
หน่วยงาน 

    

2. การให้บริการท่ีมีคุณภาพ 
คะแนน 150 40 40 40 30 

การให้บริการที่มี
คุณภาพ 

  มีการให้
ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการท่ีคํานึงถึง
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง จัดให้มี
บริการท่ีเหมาะสม
กับเวลา มีความ
เป็นเอกลักษณ ์

มีการกระจาย
อํานาจการทํางาน/
การตัดสินใจให้เกิด
ความรวดเร็ว 
คล่องตัว 

มีมาตรฐานการ
ให้บริการของทุก
หน่วยบริการท่ี
ชัดเจน อาทิ 
ขั้นตอนการทํางาน 
คู่มือการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี  
มีระบบติดตาม
ประเมินผล 

มีการปรับปรุงการ
ให้บริการท่ีอํานวย
ความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ อาทิ 
ลดปริมาณการใช้
เอกสารในการ
ติดต่อราชการ  
มีช่องทางการ
ให้บริการท่ีท่ัวถึง 

3. การส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วน 
คะแนน 150 100 50     

การส่งเสริมการ
ทํางานแบบ
หุ้นส่วน 

  มีกลไกในการเปิด
โอกาส/สนับสนุน
ให้ภาคส่วนอ่ืนๆ 
เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการออกแบบ/
กําหนดนโยบาย/
ดําเนินการ
ให้บริการ/หา
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 

มีช่องทางการให้
ข้อมูลข่าวสารและ
รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่
สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ 
และมีการ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลการ
ดําเนินงานให้
ประชาชนรับทราบ 
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4. การเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ 
คะแนน 100 30 30 40   

การเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหาร
จัดการ 

  มีการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ
ให้มีจิตบริการ และ
ส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์การ
เพ่ือให้บริการได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ 

มีการสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บรกิาร 

มีการบริหารจัดการ
โดยใช้ระบบ/ขอ้มูล
สารสนเทศ มีการ
พัฒนาการ
ให้บริการโดยใช้
เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทางการ
บริหารจัดการมา
ประยุกต์ใช้
เหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงาน 

  

5. การเข้าถึงบริการและการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ 
คะแนน 100 60 40     

การเข้าถึงบริการ
และการสง่เสริม
ให้เกิดความเสมอ
ภาคในการรับ
บริการ 

  มีการกําหนด 
แนวทางการทํางาน
ร่วมกันในการ
พัฒนาบริการ
ระหว่างหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบ มีระบบ
ติดตามประเมินผล
การทํางานร่วมกัน 
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
ทํางานแทนกัน 

ขยายการให้บริการ
ไปยังกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส เช่น 
คนยากจน คนพิการ 
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ 
เยาวชน ชนกลุ่มน้อย 
เป็นต้น 
 

    

2. ผลลัพธ์การดําเนินการ (400 คะแนน) 

1. มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรงุบริการ 

คะแนน 100         

ประโยชน์ของการ
ดําเนินการ
ปรับปรุงบริการที่
ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์
ของการปรับปรุง 
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2. มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 100 40 30 30   

คุณภาพและ
ประสทิธิภาพ 
การให้บริการ 

  การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บริการ 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ 

  

3. มิติด้านความคุ้มค่า  

คะแนน 100 40 30 30   

ความคุ้มค่า   การลดค่าใช้จ่ายใน
การเข้าถึงบริการ
ของประชาชน 

การลดต้นทุน/ผลิต
ภาพการให้บรกิาร
ของหน่วยงาน 

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชนโดยรวม 

  

4. มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ  

คะแนน 100 30 40 30   

การพัฒนาที่ยั่งยืน
และภาพลักษณ์
องค์การ  

  ความต่อเน่ืองใน
การส่งสมัครขอรับ
รางวัล 

ภาพลักษณ์ท่ีดีของ
หน่วยงานที่ปรากฎ
แก่สาธารณะ 

ความโปร่งใส 
ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
ผลงานท่ีเสนอ
ขอรับรางวัล 

  

หมายเหตุ  
1. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนท่ี 1 ด้านการส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วน 
   และการสง่เสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 
2. แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

เกณ

 

         

ณฑ์การพิจาร

     1.3 ปร

รณารางวัลบริ

ระเภทรางวั

ริการภาครัฐแ

วัลนวัตกรร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แห่งชาติ  

รมการบริกการท่ีเป็นเลิลศิ 
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แนวทางการให้คะแนนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

ประเด็น
พิจารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน) 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 150 80 70     
การเพ่ิม
ประสทิธิภาพ
การให้บริการ 

  มีการปรับปรุง/ลด
ขั้นตอนการ
ให้บริการ อาทิ  
ลดขั้นตอนท่ี
ประชาชนจะต้อง
ติดต่อราชการด้วย
ตนเอง  
ลดระเบียบท่ียุ่งยาก
ของทางราชการ 

มีแผนการ
ดําเนินการ
ปรับปรุงบริการ 
ท่ีเป็นระบบและ
ชัดเจน มีการ
ประสานการ
ดําเนินการระหว่าง
หน่วยงาน 

    

2. การให้บริการท่ีมีคุณภาพ 
คะแนน 150 40 40 40 30 

การให้บริการที่มี
คุณภาพ 

  มีการให้
ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการท่ีคํานึงถึง
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง จัดให้มี
บริการท่ีเหมาะสม
กับเวลา มีความ
เป็นเอกลักษณ์ 

มีการกระจาย
อํานาจการทํางาน/
การตัดสินใจให้เกิด
ความรวดเร็ว 
คล่องตัว 

มีมาตรฐานการ
ให้บริการของทุก
หน่วยบริการที่
ชัดเจน อาทิ ขั้นตอน
การทํางาน คู่มือการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี มีระบบ
ติดตามประเมินผล 

มีการปรับปรุงการ
ให้บริการท่ีอํานวย
ความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ อาทิ 
ลดปริมาณการใช้
เอกสารในการ
ติดต่อราชการ  
มีช่องทางการ
ให้บริการท่ีท่ัวถึง 

3. การเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ 
คะแนน 150 50 50 50   

การเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหาร
จัดการ 

  มีการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ
ให้มีจิตบริการ  
และส่งเสริมให้มี
การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์การ
เพ่ือให้บริการได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ 

มีการสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บรกิาร 

มีการบริหารจัดการ
โดยใช้ระบบ/ขอ้มูล
สารสนเทศ มีการ
พัฒนาการให้บริการ
โดยใช้เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทางการ
บริหารจัดการมา
ประยุกต์ใช้เหมาะสม
กับบริบทของ
หน่วยงาน 
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4. การเสนอแนวคิดใหม ่
คะแนน 150 40 70 40   

การเสนอแนวคิด
ใหม่ 

  มีการให้
ความสําคัญกับ
ความท้าทายของ
องค์การในการ
ผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาบริการ 

 มีการสร้างสรรค์
การให้บริการใหม่ 
(รูปแบบ 
กระบวนการ 
คุณลักษณะ)  
ท่ีส่งผลให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการ
บริการ 

มีการนําองค์ความรู้/
เทคโนโลยีใหม่ มาใช้
ในการปฏิบัติงาน/
บริการ 

  

2. ผลลัพธ์การดําเนินการ (400 คะแนน) 

1. มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรงุบริการ 

คะแนน 100         

ประโยชน์ของ
การดําเนินการ
ปรับปรุงบริการที่
ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์
ของการปรับปรุง 

          

2. มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 100 40 30 30   

คุณภาพและ
ประสทิธิภาพ
การให้บริการ 

  การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ความไม่พึงพอใจ/ 
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ 
 

  

3. มิติด้านความคุ้มค่า  

คะแนน 100 40 30 30   

ความคุ้มค่า   การลดค่าใช้จ่ายใน
การเข้าถึงบริการ
ของประชาชน 
  

การลดต้นทุน/ผลิต
ภาพการให้บรกิาร
ของหน่วยงาน 

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม  
และชุมชน โดยรวม 
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4. มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ  

คะแนน 100 30 40 30   

การพัฒนาที่
ยั่งยืนและ
ภาพลักษณ์
องค์การ  

  ความต่อเนื่องใน
การส่งสมัครขอรับ
รางวัล 

ภาพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงานที่ปรากฎ
แก่สาธารณะ 

ความโปร่งใสของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับผลงานท่ีเสนอ
ขอรับรางวัล 

  

หมายเหตุ 
 

1. รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนท่ี 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่  
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่วนท่ี 2 ผลลพัธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทัง้สองส่วนรวมกัน 
   ต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 
2. แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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แนวทางการให้คะแนนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 
ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

ประเด็น
พิจารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน) 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 150 80 70     
การเพ่ิม
ประสทิธิภาพ
การให้บริการ 

  มีการปรับปรุง/ 
ลดขั้นตอนการ
ให้บริการ อาทิ  
ลดขั้นตอนท่ี
ประชาชนจะต้อง
ติดต่อราชการด้วย
ตนเอง  
ลดระเบียบท่ียุ่งยาก
ของทางราชการ 

มีแผนการ
ดําเนินการปรับปรุง
บริการท่ีเป็นระบบ
และชัดเจน มีการ
ประสานการ
ดําเนินการระหว่าง
หน่วยงาน 

    

2. การให้บริการท่ีมีคุณภาพ 
คะแนน 150 40 40 40 30 

การให้บริการที่มี
คุณภาพ 

  มีการให้
ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการท่ีคํานึงถึง
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง จัดให้มี
บริการท่ีเหมาะสม
กับเวลา มีความ
เป็นเอกลักษณ์ 

มีการกระจาย
อํานาจการทํางาน/
การตัดสินใจให้เกิด
ความรวดเร็ว 
คล่องตัว 

มีมาตรฐานการ
ให้บริการของทุก
หน่วยบริการท่ี
ชัดเจน อาทิ 
ขั้นตอนการทํางาน 
คู่มือการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ มี
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

มีการปรับปรงุการ
ให้บริการท่ีอํานวย
ความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ อาทิ 
ลดปริมาณการใช้
เอกสารในการ
ติดต่อราชการ  
มีช่องทางการ
ให้บริการท่ีท่ัวถึง 

3. การเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ 
คะแนน 150 50 50 50   

การเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหาร
จัดการ 

  มีการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ
ให้มีจิตบริการ และ
ส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์การ
เพ่ือให้บริการได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ 

มีการสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บรกิาร 

มีการบริหารจัดการ
โดยใช้ระบบ/ขอ้มูล
สารสนเทศ มีการ
พัฒนาการให้บริการ
โดยใช้เคร่ืองมือหรือ
เทคนิคแนวทางการ
บริหารจัดการมา
ประยุกต์ใช้
เหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงาน 
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4. การเสนอแนวคิดใหม ่
คะแนน 150 40 70 40   

การเสนอ 
แนวคิดใหม่ 

  มีการให้
ความสําคัญกับ
ความท้าทายของ
องค์การในการ
ผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาบริการ 

 มีการสร้างสรรค์
การให้บริการใหม่ 
(รูปแบบ 
กระบวนการ 
คุณลักษณะ)  
ท่ีส่งผลให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการ
บริการ 

มีการนําองค์ความรู้/
เทคโนโลยีใหม่ มาใช้
ในการปฏิบัติงาน/
บริการ 

  

2. ผลลัพธ์การดําเนินการ (400 คะแนน) 

1. มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรงุบริการ 

คะแนน 100         

ประโยชน์ของ
การดําเนินการ
ปรับปรุงบริการที่
ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์
ของการปรับปรุง 

          

2. มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 100 40 30 30   

คุณภาพและ
ประสทิธิภาพ
การให้บริการ 

  การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บริการ 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ 

  

3. มิติด้านความคุ้มค่า  

คะแนน 100 40 30 30   

ความคุ้มค่า   การลดค่าใช้จ่ายใน
การเข้าถึงบริการ
ของประชาชน 
  

การลดต้นทุน/ผลิต
ภาพการให้บรกิาร
ของหน่วยงาน 

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชน โดยรวม 
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4. มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ  

คะแนน 100 30 40 30   

การพัฒนาที่
ยั่งยืนและ
ภาพลักษณ์
องค์การ  

  ความต่อเนื่องใน
การส่งสมัครขอรับ
รางวัล 

ภาพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงานที่ปรากฎ
แก่สาธารณะ 

ความโปร่งใสของ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับผลงาน
ท่ีเสนอขอรับรางวัล 

  

หมายเหตุ  
1.  รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเป็นเลิศ ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนท่ี 1 ด้านการให้บริการท่ีมีคุณภาพ  
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่วนท่ี 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกัน 
    ต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 
2. แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2558 

 

 

  
ภาคผนวก 2   แบบฟอร์มการสมัครขอรบัรางวลับริการภาครัฐแห่งชาต ิ

 

 แบบฟอร์มท่ี 1   ใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

 แบบฟอร์มท่ี 2   แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานท่ีสมัคร 
                            ขอรับรางวัลเบ้ืองต้น 
        แบบฟอร์มท่ี 3   แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการ 

 แบบฟอร์มท่ี 4   แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการรักษาคุณภาพ
        และมาตรฐานการให้บริการ (กรณีสมัครรับรางวัล 
        พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง) 

        แบบฟอร์มท่ี 5   แบบฟอร์มแจ้งความจํานงสมคัรรางวัลพัฒนา 
        คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 
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รปฏิบัติราชก

้องต้น 

นการบริการที
ศ และรางวัลก
ร 

……………………

……………………

กได้มากกว่า 1

บริการภาครฐั

พิมพ์ต่าง ๆ) 

ยงานบริการทั่ว
ทุกหน่วยบริก

บริการในสถา
รมาใช้ในการใ

พในการให้บรกิ

สิทธิภาพและ

าร 
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ที่เป็นเลิศ  
การพัฒนา

…………….. 

…………….. 

1 ข้อ)  

ฐแห่งชาติ

ประเทศ 
การได้ 

นที่เดียว 
ให้บริการ  

การ 

ะการ 
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คําอธิบาย
 
 

 
ชื่อผลงาน

ชื่อหน่วยง

   รางวัล

 

 โ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

เกณ

 
แบบฟ

ย :  กรณีหน่
รางวัลบูร
การบริกา

น  :     

งาน :     

 
ลบูรณาการก

โปรดทําเครือ่

   เป็น
 ส่วน

 เป็น
  เป็น
 ปรบั
  เป็น
  เป็น
 เป็น
 (e-S
 เป็น

 เป็น
 ให้บ ิ

 เป็น
 

ณฑ์การพิจาร

ฟอร์มประเมิ

วยงานท่ีส่งส
รณาการการบ
ารที่เป็นเลิศ โ

 ……………………

  ……………………

ารบริการท่ีเป็

องหมาย  ใ

ผลงานที่มีการ
นราชการ และ

ผลงานที่มีการ
ผลงานที่มีผล

บปรุงบริการ  
ผลงานที่พัฒน
ผลงานที่มีลัก
ผลงานที่มีลัก

Service) 
ผลงานที่มีลัก

ผลงานที่มีลัก
ริการเชิงรุก 

ผลงานที่สามา

รณารางวัลบริ

มินลักษณะข

สมัครขอรับรา
บริการท่ีเป็นเลิ
 โปรดกรอกแบ

………………………

………………………

ป็นเลิศ 

นคุณสมบัติดัง

รปรับปรุงบรกิ
ะหน่วยงานขอ

รจัดทําเป็นขอ้
การดําเนินกา

 
นาจนสําเร็จมา
ษณะบูรณาก
ษณะเป็นการ

ษณะเป็นการ

ษณะเป็นการ

ารถสะท้อนให

ริการภาครัฐแ

ของผลงานท

างวัลประเภท
ลิศ  รางวัลนวัต
บบฟอร์มนี้ตาม

……………………

……………………

ังต่อไปน้ีที่ตรง

การที่เกิดจาก
องรัฐอ่ืน และ/

อตกลงการดาํ
ารที่บรรลุตาม

าแล้วไม่เกิน 3
ารงานบริการ
รนําเทคโนโลยี

รพัฒนาระบบฐ

รพัฒนาระบบจ

ห้เห็นถึงความ

แห่งชาติ  

ที่สมัครขอรั

ทรางวัลภาพร
ตกรรมการบริ
มประเภทราง

………………………

………………………

งกับผลงานขอ

การทํางานรว่
/หรือหน่วยงา

เนินการร่วมกั
มวัตถุประสงค์ข

 3 ปี 
รจากหลายหน
ยีสารสนเทศแ

ฐานข้อมูลที่มี

จัดการข้อร้อง

โปร่งใสในการ

รบัรางวัลเบ้ื

รวมมาตรฐาน
ริการที่เป็นเลิศ
งวัลที่ส่งสมัคร

……………………

……………………

องท่าน (เลือก

วมกันของส่วน
นอิสระอ่ืน  

กัน  
ของข้อตกลงแ

น่วยงานมาให้บ
ละการสื่อสาร

ประสิทธิภาพ

งเรียนที่มีประ

รปฏิบัติราชก

้องต้น 

นการบริการที
ศ และรางวัลก
ร 

……………………

……………………

กได้มากกว่า 1

นราชการอย่าง

และเป้าหมาย

บริการในสถา
รมาใช้ในการใ

พในการให้บรกิ

สิทธิภาพและ

าร 
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ที่เป็นเลิศ  
การพัฒนา

…………….. 

…………….. 

1 ข้อ)  

งน้อย 2 

ยของการ

นที่เดียว 
ให้บริการ  

การ 

ะการ 
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คําอธิบาย
 
 

 
ชื่อผลงาน

ชื่อหน่วยง

   รางวัล

 

 โ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

เกณ

 
แบบฟ

ย :  กรณีหน่
รางวัลบูร
การบริกา

น  :     

งาน :     

 
ลนวัตกรรมกา

โปรดทําเครือ่

  เป็น
  เป็น
 งานบ
 เป็น

 เป็น
 เป็น
  เป็น
 เป็น
 (e-S
 เป็น

 เป็น
 ให้บ ิ

 เป็น
 

ณฑ์การพิจาร

ฟอร์มประเมิ

วยงานท่ีส่งส
รณาการการบ
ารที่เป็นเลิศ โ

 ……………………

  ……………………

ารบริการที่เป็

องหมาย  ใ

ผลงานที่มีการ
ผลงานที่มีการ
บริการหรอืผลิ
ผลงานที่คดิค้

ผลงานที่มีการ
ผลงานสง่ผลต
ผลงานที่มีลัก
ผลงานที่มีลัก

Service) 
ผลงานที่มีลัก

ผลงานที่มีลัก
ริการเชิงรุก 

ผลงานที่สามา

รณารางวัลบริ

มินลักษณะข

สมัครขอรับรา
บริการท่ีเป็นเลิ
 โปรดกรอกแบ

………………………

………………………

ป็นเลิศ 

นคุณสมบัติดัง

รจดสิทธิบัตร 
รนําเทคนิคกา
ลิตภัณฑ์ หรอื
้นมาไม่เกิน 3

รนําผลงานไป
ต่อระบบการบ
ษณะบูรณากา
ษณะเป็นการ

ษณะเป็นการ

ษณะเป็นการ

ารถสะท้อนให

ริการภาครัฐแ

ของผลงานท

างวัลประเภท
ลิศ  รางวัลนวัต
บบฟอร์มนี้ตาม

……………………

……………………

ังต่อไปน้ีที่ตรง

 หรือลิขสิทธ์ิ 
ารบริหารจัดก
อรูปแบบการให
 ปี  

ปใช้แล้วจริง แ
บริหารจัดการ
ารงานบริการ
รนําเทคโนโลยี

รพัฒนาระบบฐ

รพัฒนาระบบจ

ห้เห็นถึงความ

แห่งชาติ  

ที่สมัครขอรั

ทรางวัลภาพร
ตกรรมการบริ
มประเภทราง

………………………

………………………

งกับผลงานขอ

 
การ เครื่องมือ 
ห้บริการใหม่ 

และได้รับการย
รและการให้บริ
รจากหลายหน
ยีสารสนเทศแ

ฐานข้อมูลที่มี

จัดการข้อร้อง

โปร่งใสในการ

รบัรางวัลเบ้ื

รวมมาตรฐาน
ริการที่เป็นเลิศ
งวัลที่ส่งสมัคร

……………………

……………………

องท่าน (เลือก

 หลักการใหม
  

ยอมรับจากสา
รกิารประชาช
น่วยงานมาให้บ
ละการสื่อสาร

ประสิทธิภาพ

งเรียนที่มีประ

รปฏิบัติราชก

้องต้น 

นการบริการที
ศ และรางวัลก
ร 

……………………

……………………

กได้มากกว่า 1

ม่มาใช้แล้วก่อใ

าธารณะ 
ชนที่ดีขึ้น  
บริการในสถา
รมาใช้ในการใ

พในการให้บรกิ

สิทธิภาพและ

าร 
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ที่เป็นเลิศ  
การพัฒนา

…………….. 

…………….. 

1 ข้อ)  

ให้เกิด

นที่เดียว 
ให้บริการ  

การ 

ะการ 
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คําอธิบาย
 
 

 
ชื่อผลงาน

ชื่อหน่วยง

   รางวัล

 

 โ
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

เกณ

 
แบบฟ

ย :  กรณีหน่
รางวัลบูร
การบริกา

น  :     

งาน :     

 
ลการพัฒนาก

โปรดทําเครือ่

   เป็นผ
 เป็น

 ผลง
 (สาม
 รายล
 เป็น
  เป็น

 เป็น
 (e-S

 เป็น
 เป็น
 ให้บ ิ
 เป็น

ณฑ์การพิจาร

ฟอร์มประเมิ

วยงานท่ีส่งส
รณาการการบ
ารที่เป็นเลิศ โ

 ……………………

  ……………………

การบรกิารที่เป็

องหมาย  ใ

ผลงานที่พัฒน
ผลงานที่พัฒน

านไม่เป็นรูปแ
มารถตรวจสอ
ละเอียดผลงา
ผลงานที่มีการ
ผลงานที่มีลัก

ผลงานที่มีลัก
Service) 

ผลงานที่มีลัก
ผลงานที่มีลัก
ริการเชิงรุก 
ผลงานที่สามา

รณารางวัลบริ

มินลักษณะข

สมัครขอรับรา
บริการท่ีเป็นเลิ
 โปรดกรอกแบ

………………………

………………………

ป็นเลิศ 

นคุณสมบัติดัง

นาการให้บริกา
นาจนสําเร็จมา

แบบเช่นเดียว
บรายช่ือผลงา
นในหนังสอื B
รพัฒนาบริกา
ษณะบูรณากา

ษณะเป็นการ

ษณะเป็นการ
ษณะเป็นการ

ารถสะท้อนให

ริการภาครัฐแ

ของผลงานท

างวัลประเภท
ลิศ  รางวัลนวัต
บบฟอร์มนี้ตาม

……………………

……………………

ังต่อไปน้ีที่ตรง

ร โดยการนําห
าไม่เกิน 3 ปี 

กับผลงานที่เค
านที่ได้รับราง
Best Practic
ารต่อยอดจาก
ารงานบริการ

รนําเทคโนโลยี

รพัฒนาระบบฐ
รพัฒนาระบบจ

ห้เห็นถึงความ
 

 

แห่งชาติ  

ที่สมัครขอรั

ทรางวัลภาพร
ตกรรมการบริ
มประเภทราง

………………………

………………………

งกับผลงานขอ

หลักการ แนวคิ
 

คยได้รับรางวัล
งวัลได้จากเว็บ
es) 
ผลงานที่เคยไ

รจากหลายหน

ยีสารสนเทศแ

ฐานข้อมูลที่มี
จัดการข้อร้อง

โปร่งใสในการ

รบัรางวัลเบ้ื

รวมมาตรฐาน
ริการที่เป็นเลิศ
งวัลที่ส่งสมัคร

……………………

……………………

องท่าน (เลือก

คิด เทคนิค เครื

ลแล้ว หรือเป็
บไซต์ของสํานัก

ได้รับรางวัล 
น่วยงานมาให้บ

ละการสื่อสาร

ประสิทธิภาพ
งเรียนที่มีประ

รปฏิบัติราชก

้องต้น 

นการบริการที
ศ และรางวัลก
ร 

……………………

……………………

กได้มากกว่า 1

รื่องมือมาประ

นรูปแบบคลา้
กงาน ก.พ.ร. 

บริการในสถา

รมาใช้ในการใ

พในการให้บรกิ
สิทธิภาพและ

าร 

41 

พ.ศ. 255

ที่เป็นเลิศ  
การพัฒนา

…………….. 

…………….. 

1 ข้อ)  

ะยุกต์ใช้ 

ายคลึงกัน 
 และ 

นที่เดียว 

ให้บริการ  

การ 
ะการ 
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เกณ

 

 

 

 

ณฑ์การพิจาร

แบ

รณารางวัลบริ

แบ

บบฟอร์มรา

ริการภาครัฐแ

 

 

 
 

บบฟอร์มที

ายงานผลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แห่งชาติ  

ที่ 3    

การดําเนินกการ 
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ประเภทร
ช่ือผลงา
ช่ือหน่วย
 
สรุปผลง
 โ
ขนาด 16
 
 
 
 
 
 

เกณ

แบบฟอร์มบ

รางวัล  :     
าน  :     
ยงาน :     

งานโดยย่อ :  
โปรดสรุปเนื้อ
6 โดยครอบค
 1.1 
 1.2 
 1.3 
 1.4 
 1.5 

ณฑ์การพิจาร

บทสรุปสาระส

  …………………
 …………………
  …………………

 
อหาของผลงาน
ลุมหัวข้อ ดังนี
 สภาพการปฏิ
 แนวทางในกา
 สภาพการปฏิ
 ประโยชน์ที่ได
 จุดเด่นของผล

รณารางวัลบริ

สําคัญของผล

…………………
…………………
…………………

น โดยมีความย
นี้ 
ฏบิัติงานเดิม 
ารปรับปรุงบริ
ฏบิัติงานหลังก
ด้รับ 
ลงาน และปัจ

ริการภาครัฐแ

 

 

 

ลงานที่เสนอข

……………………
……………………
……………………

ยาวไม่เกิน 3 

รกิาร 
การปรับปรุงบ ิ

จัยความสําเร็

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แห่งชาติ  

ขอรับรางวัล 

……………………
……………………
……………………

 หน้ากระดาษ

ริการ 

รจ็ 

 (Executive 

…………………
…………………
…………………

ษ A 4 ตัวอัก

 Summary)

……………………
……………………
……………………

กษร TH Sara
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…………… 
………….. 
…………. 

abunPSK 
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1. ปัญห
(อธิบ
โดยให
(ควา
………
………
………
………
………
………
 
 

 
2. ผู้นําเ

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

 
 
 

เกณ

หา และสภาพ
บาย ความเป็น
ห้เขียนประเด็น
มยาวไม่เกิน 7

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

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

ณฑ์การพิจาร

แ

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

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

รณารางวัลบริ

แบบฟอร์มรา

านเดิมก่อนที่จ
 และความสํา
สําคัญ แนวโน้ม

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

แผน

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

ริการภาครัฐแ

 

 

 

ายงานผลกา
 

จะริเริ่มการป
าคัญที่นํามาสู่
ม และเงื่อนไข

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

--รูป— 
 
 

นผงัการปฏบัิติ
 

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

แห่งชาติ  

ารดําเนินกา

รับปรุง  
สู่การริเริ่มกิจก
ของสถานการ

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

 

ติงานเดิม 

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

าร 

กรรม/โครงก
รณ์ รวมทั้งกลุ่ม

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

ยของโครงการ
กี่ยวข้องอ่ืน ๆ
ความยาวไม่เ

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

การ เพ่ือการแ
มที่ได้รับผลกร

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

ร  
ๆ ทั้ง ข้าราชก
กิน 700 คํา) 

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

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

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

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

--รูป-- 
 

แผนผงัการปฏบัิติงานใหม่ 
 
 

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

5. ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ 
(ระบุทรัพยากรท้ังด้านการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ผู้สนับสนุนทางการเงินของการดําเนินโครงการและ
อธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจายทรัพยากร) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 
6. ข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ 
 

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

 
         6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
         (อธิบายวิธีการท่ีใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ์) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา) 

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

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

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

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

 
9. การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ 

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

 
10. บทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 

 (อธิบายถึงองค์ประกอบหลักท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ และสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินการพัฒนาบริการ 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการต่อไปในอนาคต) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา) 

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

 

 



 

 

 
เงื่อนไขก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณ

 

 

 

 

แบบฟอร์ม
(ก

การสมัครราง
 ต้องเป็น
 ต้องมีคณุ
 ต้องมีผล

ณฑ์การพิจาร

รายงานผล
กรณีสมัครรบั

วัล 
ผลงานที่เคยไ
ณภาพการให้บ
ลการดําเนินงา

รณารางวัลบริ

แ
การดําเนินก
บรางวลัพฒั

ได้รับรางวัลบริ
บริการไม่ตํ่ากว
านย้อนหลังต่อ

ริการภาครัฐแ

แบบฟอร์มที ่
การรักษาคุณ

ฒนาคุณภาพ

รกิารภาครัฐแ
ว่าผลผลติ/ผล
อเน่ืองทกุปี  ไ

แห่งชาติ  

 4 
ณภาพและม
พการบริการอ

แห่งชาติ ระดับ
ลลัพธ์ที่เคยได้
ไม่น้อยกว่า 3 

มาตรฐานกา
อยา่งต่อเน่ือ

บดีเด่น มาแล้ว
้รับรางวัล 
 ปี 

ารให้บริการ
อง) 

วไม่น้อยกว่า 
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 3 ปี 
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ชื่อผลงา
 
ประเภท
    
1. สรุปส
    (อธิบา
     รางวัล

………
………
………
………
………
………

 
2. สรุปผ
   (นําเสน
   ให้บรกิ
……………
……………
……………
……………

 
3. ระบบ
    (อธิบ

แสดงใ
(ความ

…
…
…
…
…

เกณ

แบบฟอร์ม

าน :       …

ทรางวัลที่ได้

สาระสําคัญขอ
ายให้เห็นถึงลกั
ัล อาทิ ขั้นตอ

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

ผลการดําเนิน
นอให้เห็นอย่า
การของหน่วย
……………………
……………………
……………………
……………………

บการติดตามแ
ายวิธีการในก
ให้เห็นได้ว่ากา
มยาวไม่เกิน 50
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

ณฑ์การพิจาร

รายงานผล

……………………

ด้รับ (ระดับดี

องผลงานในก
กษณะของกระ
น ระยะเวลา ค

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

นงานในรอบ 3
างเป็นรูปธรรม
ยงานให้ได้อย่า
……………………
……………………
……………………
……………………

และประเมินผ
ารตรวจสอบแ
ารให้บริการยัง
00 คํา) 

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

รณารางวัลบริ

การดําเนินก

…………………

ดีเด่น).………

การพัฒนาคุณ
ะบวนการให้บริ
 ความพึงพอใจ
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

3 ปีที่ผ่านมา 
มถึงกลยุทธ์หรื
างต่อเน่ือง) (ค
……………………
……………………
……………………
……………………

ผลการพัฒนา
และประเมินผล
งคงมีประสทิธิ

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

ริการภาครัฐแ

การรักษาคุณ
 

…………………

……………………

ณภาพการบริ
รกิารท่ีมีคุณภ
 ข้อร้องเรียน 

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

 
รอืวิธีการดําเนิ
ความยาวไม่เกิ
……………………
……………………
……………………
……………………

าบริการ 
ลความสําเร็จข
ธิภาพและไม่ตํ่า

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

แห่งชาติ  

ณภาพและม

……………………

………………….

รการ 
าพไม่ตํ่ากว่าม
 เป็นต้น  (ควา
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

นินการเพ่ือรกั
กิน 700 คํา) 
……………………
……………………
……………………
……………………

ของการดําเนิน
าไปกว่าการให้

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

มาตรฐานกา

…………………

..…………………

มาตรฐานความ
ามยาวไม่เกิน 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

กษาคุณภาพ แ

……………………
……………………
……………………
……………………

นการ และผลก
ห้บริการตามที่

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

ารให้บริการ

…………………

…………………

มสําเร็จที่เคยได้
 700 คํา)   
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

 และมาตรฐาน

……………………
……………………
……………………
……………………

การตรวจประเ
ทีเ่คยได้รับรางว

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
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ร 

….. 

….. 

ด้รับ 

……………
……………
……………
……………
……………
………… 

นการ 

……………
……………
……………
…………… 

เมินที่
วัล) 

……………
……………
……………
……………
…………… 

58 



 

50 
 

เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2558 

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

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

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

 
6. ทิศทางในการพัฒนาการบริการในอนาคตท่ีดีขึ้น 
    (อธิบายถึงข้อเสนอ/แนวคิด/แผนการในการดําเนินการที่จะสง่ผลให้การพัฒนาการให้บริการมีแนวโน้มดีขึ้นได้)   
  (ความยาวไม่เกิน 700 คํา) 

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

 

 

 

 



 

 

 

เงื่อนไขก
 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณ

 

 
 
 

แบบฟอรม์

การสมัคร 
ต้องเป็นผลงา
ต้องแจ้งความ

  ต่อเน่ืองทุกปี

ณฑ์การพิจาร

มแจ้งความจ

านที่เคยได้รับ
มจํานงเพ่ือขอ
ป ไม่น้อยกว่า 

รณารางวัลบริ

แ
จํานงสมัคร

รางวัลบริการ
อรับรางวัลพัฒ
 3 ปี 

ริการภาครัฐแ

แบบฟอร์มที ่
รับรางวัลพัฒ

 

รภาครัฐแห่งช
ฒนาคุณภาพกา

แห่งชาติ  

 5 
ฒนาคณุภาพ

าติ ระดับดีเด่
ารบริการอย่า

พการบริการอย

น 
างต่อเนื่อง ต้ัง

ย่างต่อเนื่อง 

แต่ปีทีไ่ด้รับร
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างวัล 
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แ
 
 
ชื่อผลงา
     
ชื่อส่วน
     
ประเภท
    
 รายงาน
 
ผ่านมาต่อ
 
 
1. สรุปผ
(อธิบายวิ
ต่อเน่ืองพ
……………
……………
……………
 
2. ปัจจัย
……………
……………
……………
 
3. ปัญห
……………
……………
……………
 
4. แผนก
……………
……………
……………

เกณ

 
 

แบบฟอร์มแ

าน :       …

ราชการ :  

ทรางวัลที่ได้

นการรักษา
(หน่วยงานต้อง

อเนื่องทุกปี ไม่น้

ผลการดําเนิน
วิธีการดําเนินก
พร้อมกับแสด
……………………
……………………
……………………

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

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

การดําเนินงาน
……………………
……………………
……………………

ณฑ์การพิจาร

แจ้งความจํา

……………………

…………………

ด้รับ ……………

คุณภาพแล
แจ้งความจํานง

น้อยกว่า 3 ปี  นั

นงานในปีที่ผา่
การเพื่อให้สาม
งผลสํารวจคว

……………………
……………………
……………………

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

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

นในปีต่อไป (
……………………
……………………
……………………

รณารางวัลบริ

านงสมัครรบั

…………………

……………………

…………………

ะมาตรฐาน
งไปยังสํานักงาน
นับต้ังแต่ผลงานไ

านมา 
มารถรักษาคณุ
วามพึงพอใจข
……………………
……………………
……………………

าน (ความยาว
……………………
……………………
……………………
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ภาคผนวก 3  ตัวอย่างผลงานบริการ 

 

 3.1 ตัวอย่างผลงานบริการประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 

  3.2 ตัวอยา่งผลงานบรกิารประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลศิ 

  3.3 ตัวอยา่งผลงานบรกิารประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการทีเ่ป็นเลิศ 

  3.4 ตัวอย่างผลงานบรกิารประเภทรางวัลการพฒันาการบริการที่เป็นเลศิ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

“นักเรีย
ข้อจํากัด
การจัดก
หลากหล
ความจําเ
การจัดที
การจัดห้
สร้างโอก

การขาดโ

ถิ่นอาศัย
ความแต
หาเล้ียงชี
ได้ไม่ทั่ว
ไม่ได้เข้า
ความล่อ
เหลื่อมล้ํา
ในการเพ
พ้ืนฐานใ
สิ่งแวดล้
อนามัย แ
และก่อให

 

เกณ

กา

นในเขตพ้ืนที
เรื่องความยา
ารศึกษาที่สอ
ลายมากข้ึน   ม
เป็นน้อยในชีวิ

ที่พักแบบประจ
้องเรียนเคล่ือ
กาสทางการเพื

โอกาสในการ

ปัญหาประชา
ยตามแนวชาย
กต่างด้านภาษ
ชีพมากกว่ากา
ถึง ทําให้ปร
เรียน ออกกล
อแหลมต่อปัญ
้าทางการศึกษ
พาะปลูกที่เห
ในการดํารงชี
ล้อมทางธรรม
 แรงงานไร้ฝีมื
ห้เกิดปัญหาท

ณฑ์การพิจาร

ประเภทรา

ารพัฒนาก

ที่ภูเขาสูงและ
กจนและการเ

อดคล้องกับสภ
มุ่งเน้นการปร
วิตประจําวัน 
จําในโรงเรียน
นที่  ปัจจุบันรู

พื่อสร้างอนาค

รศึกษา...ปัญห

ากรวัยเรียนใน
ยแดนภาคเหน
ษา ความเช่ือท
ารส่งเสริมให้บ
ะชากรกลุ่มด

ลางคัน และไม
ญหาต่าง ๆ ไ
ษา ความยากจ
หมาะสม กา
ชีวิต การบุก
มชาติที่เป็นป
อ การค้ามนุษ

ทางสังคมและสิ

รณารางวัลบริ

ตัวอย
างวัลภาพรว

การจัดการ

ะถิ่นทุรกันดา
เดินทางไปกลั
ภาพชุมชน เพื
ระกอบอาชีพ 
  การเลือกกา
น การสอนทวิ
รูปแบบการเรี
ตให้กับเยาวช

หาความเหล่ือ

นเขตพ้ืนที่ภูเข
นือและภาคต
ทางวัฒนธรรม
บุตรหลานได้รั
ดังกล่าวเกิดก
ม่ได้ศึกษาต่อ 
ไม่ว่าจะเป็นปั
จน การขาดค
รขาดความรู้

กรุกพ้ืนที่ป่า 
ป่าต้นน้ํา ปัญ
ษย์ และความ
สิ่งแวดล้อมอย

 

ริการภาครัฐแ

ย่างผลงานบ
วมมาตรฐาน

รศึกษาใน

ร  เป็นกลุ่มท
ลับ การจัดการ
พ่ือให้ตอบสนอ
 และพัฒนาทั
ารเรียนการสอ
ิภาษา คือ ภา
รียนการสอนดั
ชนในถ่ินทุรกัน

อมลํ้าในสังคม

ขาสูงและถิ่นท
ตะวันตกรวม 
ม ผู้ปกครองส
รับการศึกษา 
การตกหล่น 
 ส่งผลให้เกิด
ปัญหาความ
ความรู้ทักษะ
รู้และทักษะ
 การทําลาย
ญหาสุขภาพ
มม่ันคงตามแน
ย่างมากมาย 

แห่งชาติ  

บริการ 
นการบริการ

นเขตพ้ืนที่
สํานักงานค

ที่มีการตกหล
รศึกษาในเขต
องต่อข้อจํากัด

ทักษะการชีวิต
อนให้เหมาะกั
าษาไทย และ
ดงักล่าวได้ขยา
นดารอย่างแท้

ม 

ทุรกันดาร มีก
 20 จังหวัด เ
ส่วนใหญ่มีฐาน
 ที่ผ่านมาพบว
 

นวชายแดน ก
 

รทีเ่ป็นเลิศ 

ภูเขาสูงแ
คณะกรรมการ

ล่นที่ขาดโอกา
พ้ืนที่ภูเขาสูง
ัดและสร้างทา
 จึงเข้ามาแท
กับพ้ืนที่ สร้าง
 ภาษาชนเผ่า
ายผลไปถึง 2,
ทจ้ริง”   

การคมนาคมย
เป็นกลุ่มชาติ
นะยากจนและ
ว่าการที่หน่วย

ก่อให้เกิดความ

 

และถิ่นทุรก
รการศึกษาข้ั

าสทางการศึก
และถิ่นทุรกัน
างเลือกในการ
นที่วิชาการบ
งรายได้ในระห
า การสอนแบ
145 โรงเรียน

ยากลําบาก ส่
พันธ์ุ ชนกลุ่ม
ะให้ความสําคั
ยงานภาครัฐเข

มสูญเสียด้าน
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กันดาร 
ั้นพื้นฐาน 

กษา จาก
นดาร เป็น
รศึกษาให้
างวิชาที่มี
หว่างเรียน 
บบคละช้ัน 
น เป็นการ

ส่วนใหญ่มี
มน้อย ที่มี
คัญกับการ
ข้าไปดูแล

เศรษฐกิจ 
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สร้างโอกาส...สร้างอนาคต 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หมวดที่ 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา ท่ีกําหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน 
การรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสที่ต้องจัดให้มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงความสําคัญของสภาพปัญหาดังกล่าว จึง
ได้จัดทําโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2551-2554 เพ่ือให้
ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมายสําคัญ 3 ประการ คือ การส่งเสริมประชากรวัย
เรียนได้ มีโอกาสเข้าเรียน การลดอัตราการออกกลางคัน และการเพ่ิมอัตราการเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจัดให้มี
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ 8 รูปแบบตามความเหมาะสมในบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี ได้แก่  

1) การจัดการศึกษาแบบที่พักนอน   มีการสร้างท่ีพักนอนในโรงเรียนตลอดจนการจัดให้มีอาหารเช้า
และอาหารเย็นสําหรับนักเรียนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีการคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป-กลับ โรงเรียนได้  

2) การจัดการศึกษาแบบห้องเรียนเคล่ือนท่ี   เป็นการนําครูและอุปกรณ์การเรียนเข้าไปหาประชากร
วัยเรียนในพ้ืนท่ีสูง ยากลําบากแก่การเดินทางมาเรียนท่ีโรงเรียน โดยใช้สถานท่ีของชุมชนเป็นห้องเรียนสําหรับ
จัดการเรียนการสอน 

3) การจัดการการศึกษาแบบส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิต  มีการสํารวจอาชีพและแหล่งรายได้ของ
ชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดแทรกวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่นน้ันๆ  

4) การจัดการศึกษาแบบตามแนวภูมิสังคม  มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนสภาพภูมิสังคมของโรงเรียน เช่น ที่ต้ัง ประเพณี วัฒนธรรม แหล่ง
รายได้และอาชีพ เพ่ือทําการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิสังคม  

5) การจัดการศึกษาแบบคละช้ัน  เป็นการจัดการเรียนรู้สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบช้ัน 
โดยนําเอานักเรียนที่มีอายุและระดับช้ันที่ใกล้เคียงกันมาเรียนรวมกัน โดยมีการบูรณาการหลักสูตร สื่อการ
เรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา 



 

 

การศึกษ
ให้แก่นัก

ตามอัธย

เพ่ือให้นั
ความภาค

ลักษณะพ
สถานศึก
เช่น โรงเ
สถานีตํา
ศุภนิมิตแ
ภาษาศา
4) องค์ก
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6) การจัดก
ษาจากเดิมที่ทํา
เรียน 

7) การจัดก
าศัยในโรงเรยี

8) การจัดก
ักเรียนที่ไม่ได
คภูมิใจในวิถวัี

นอกจากน้ีโค
พหุเครือข่าย 
กษา สถาบันศ
เรียน โรงพยา
รวจภูธร กระ
แห่งประเทศไ
าสตร์ประยุก
รปกครองส่วน

           แผน
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การศึกษาแบบ
าหน้าที่เฉพาะ

การศึกษาแบบ
ยนเดียว เพ่ือให

ารศึกษาแบบ
ด้ใช้ภาษาไทย
วัฒนธรรม อัต

รงการพัฒนา
 ได้แก่ 1) ภา
ศาสนา ชมรม
าบาลส่งเสริมส
ะทรวงมหาดไ
ไทย องค์กร P
ต์ มูลนิธิสตรี
นท้องถิ่น 

นผังเปรียบเที

รณารางวัลบริ

บโรงเรียนเข
ะการกําหนดน

บ 1 โรงเรียน
ห้ผู้เรียนมีโอก

บทวิภาษา  
ยเป็นภาษาแ
ตลักษณ์ และป

การศึกษาใน
คประชาชน 
นักการจัดกา
สุขภาพประจํ
ไทย กระทรวง
PLAN มูลน
รีออสเตรเลีย

ยบระบบการ

แผนผงัระ

ริการภาครัฐแ

ตพื้นที่และศู
นโยบาย มาเป็

น 3 ระบบ  เ
กาสเลือกรับบ

 เป็นการจัดก
รกสามารถเรี
ประเพณีของต

เขตพ้ืนที่ภูเขา
 เช่น ผู้ปกครอ
รศึกษาในเขต

จําตําบล ศูนย์
งแรงงาน ฯล
นิธิสงเคราะห์
ย-นิวซีแลนด์ใ

รปฏิบัติงานเดิ

ะบบการปฏิบั

แห่งชาติ  

นย์เครือข่าย 
ป็นหน่วยบริก

ป็นการจัดกา
ริการการศึกษ

ารเรียนรู้ภาษ
รียนรู้ภาษาไท
ตน 

าสูงและถิ่นทุร
อง ผู้นําชุมชน
ตพ้ืนที่ภูเขาสูง
์การศึกษานอ
ฯ 3) ภาคเอก

ห์เด็กยากจนฯ
ในประเทศไท

ดมิและระบบก

บัติงานเดิม 

  เป็นการปรับ
ารการเรียน โ

รศึกษาทั้งในร
ษาที่เหมาะสม

ษาไทยร่วมกับ
ทยได้อย่างมีค

รกันดาร ยังท
น ภูมิปัญญาท้
งและถิ่นทุรกั
อกระบบและก
กชน เช่น องค
ฯ (CCF) มู
ทย สถานปร

การปฏิบัตงิาน

บบทบาทของ
 โดยมีการจัดก

ระบบ นอกระ
มกับข้อจํากัดข

การใช้ภาษาป
คุณภาพ พร้อ

ทําให้เกิดการ
ท้องถิ่น คณะก
ันดาร ฯลฯ 2
การศึกษาตาม
ค์กร UNICEF
ลนิธิเกื้อฝันเด็
ระกอบการ ฯ

นใหม ่

56 

พ.ศ. 255

งเขตพ้ืนที่
การเรียนรู้

ะบบ และ
ของตน 

ประจําถิ่น 
อมๆ กับมี

ทํางานใน
กรรมการ
2) ภาครัฐ 
มอัธยาศัย 
F มูลนิธิ 
ด็ก มูลนิธิ
ฯลฯ และ  
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แผนผงัระบบการปฏิบัติงานใหม ่

 

จากต้นแบบสู่การขยายผลเพ่ือความย่ังยืน 
การดําเนินการตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ปัจจุบันมีการ

ขยายผลไปยัง 2,145 โรงเรียน ในพ้ืนที่การศึกษาทั้งสิ้น 24 เขต โดยสามารถให้บริการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาสําหรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารจํานวนท้ังสิ้น 391,689 คน  

ผลจากการดําเนินการได้ช่วยสร้างมาตรฐานการบริการทางการศึกษา และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ให้กับนักเรียนด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารท่ัวประเทศส่งผลให้ประชากรวัยเรียนในเขต
พ้ืนที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ําในโอกาสทางการศึกษา ลด
ปัญหาการออกกลางคัน และเพ่ิมอัตราการเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังช่วยให้ชุมชนมีความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ มีรายได้ในขณะเรียนจากการพัฒนาทักษะอาชีพ  ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี เกิดการพัฒนาโรงเรียนของชุมชน ซ่ึงเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
และชุมชนในการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการข้อจํากัดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
 

“ความงอกงามแห่งเมล็ดพันธุ ์อันเกิดจากความทุ่มเทเสียสละของครูบนภูเขาสูง 

กําลังเบ่งบานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย” 

 

 



 

 

 

“ปัญหาก
อาหารไ
ขาดควา
การฝังรา
ต่างประเ
ในประเท

สุขภาพฟั

พบว่ามีป
คณะทัน
พระบาท
พ.ศ. 255
สัดส่วนป
ทั้งปากใ
ร่างกายข
การแก้ไข
หลวมหล
เสริมควา
ระดับสูง
บริการสขุ

เกณ

กา

การสูญเสียฟั
ด้ตามปกติ 
มสุขในการดํ
ากฟันเทียมเป็
เทศ ทําให้ผู้ย
ทศไทยจึงเกิดข

ฟนักับปัญหา

เม่ือครั้งพระบ
ประสิทธิภาพ
ตแพทย์จึงน้อ
ทสมเด็จพระ
50”  เพ่ือให้
ประชากรสูงอ
ในผู้สูงอายุนับ
ขาดทั้งปริมาณ
ขปัญหาด้วยก
ลุดง่ายเม่ือเคี้ย
ามแน่นโดยก
 ซ่ึงต้องเสียค่
ขภาพด้านน้ี 
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ประเภ

ารพัฒนาร

นทั้งปากในผู้
ร่างกายขาด

ดํารงชีวิต   ก
ป็นเทคโนโลยี
ยากไร้แทบไม่ม
ขึ้น” 

สุขภาพผู้สูงอ

บาทสมเด็จพร
การใช้งานได้
อมนําพระราช
ะเจ้าอยู่หัว เนื
้ผู้สูงอายุและ
อายุในประเท
บเป็นปัญหาส
ณและสารอาห
ารใส่ฟันเทียม
ยวอาหารหรือ
ารฝังรากฟัน
าใช้จ่ายที่สูงม

 

รณารางวัลบริ

ตัวอย
ภทรางวัลบูร

ระบบบรกิ

ผ้สูงอายุนับเป็
ดทั้งปริมาณแ
ารใส่รากฟัน
ีทางการแพท
่มีโอกาสเข้าถึ

อายุ 

ระเจ้าอยู่หัวฯ
ด้ดีมาก พระอ
ชดํารัสมาเป็น
น่ืองในโอกาส
ผู้ด้อยโอกาสไ
ทศไทยกําลังมี
สําคัญอย่างห
หารที่จําเป็น 
มพบว่ายังไม่ส
อพูด วิธีการแ
เทียมจํานวน
มากเพราะต้อ

ริการภาครัฐแ

 

ย่างผลงานบ
รณาการกา

การรากฟัน

ป็นปัญหาสําคั
และสารอาห
เทียมเป็นกา

ทย์ระดับสูง ซ่ึง
ถึงบริการสุขภ

ฯ รับการถวาย
องค์ท่านจึงมีพ
นแนวทางในก
สมหามงคลเ
ได้รับบริการฝั
มีจํานวนเพิ่มม
หนึ่ง เม่ือผู้สูง
 ส่งผลให้สุขภ
สามารถใช้งาน
แก้ไขปัญหาที่มี
 2 ราก แต่ก
องนําเข้าจากต

แห่งชาติ  

บริการ 
รบริการที่เป็

นเทียมใน
สถ

ัญอย่างหน่ึง 
หารที่ จําเป็น 
รแก้ไขปัญหา
งต้องเสียค่าใช
ภาพด้านนี้...ก

ยการรักษารา
พระราชดํารัส
ารริเริ่ม “โคร
เฉลิมพระชน
ฝังรากฟันเทียม
มากขึ้นอย่าง
งอายุไม่สามา
ภาพร่างกายอ่
นได้ดีเท่าที่คว
มีประสิทธิภา
ารฝังรากฟัน
ต่างประเทศ ท

ปน็เลิศ 

ประเทศไ
ถาบันทันตก

เม่ือผู้สูงอายุไ
 ส่งผลให้สุข
าดังกล่าวอย่า
ช้จ่ายที่สูงมาก
ารพัฒนาระบ

ากฟันเทียมจา
สว่า “สามสิบ
รงการรากฟัน
นมพรรษา 80
มโดยไม่เสียค่
รวดเร็ว และ
ารถรับประท
อนแอขาดคว
ร เนื่องจากมี
พทําได้ด้วยก
เทียมเป็นเทค

 ทําให้ผู้ยากไร้

ทย 
รรม กรมกา

ไม่สามารถรับ
ขภาพร่างกาย
างมีประสิทธิภ
กเพราะต้องน
บบบริการราก

ากคณะทันตแ
บบาทรักษาได้
นเทียมเฉลิมพ
0 พรรษา 5 
าใช้จ่าย ทั้งน้ี

ะปัญหาการสู
านอาหารได้
วามสุขในการ
ปัญหาฟันเทีย
ารใส่รากฟันเ
คโนโลยีทางก
ร้แทบไม่มีโอก
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ารแพทย ์

บประทาน
ยอ่อนแอ 
ภาพ  แต่ 
นําเข้าจาก
กฟันเทียม 

แพทย์ทรง
ด้หรือไม่” 
ระเกียรติ
 ธันวาคม  
น้ีเน่ืองจาก
ญเสียฟัน 
้ตามปกติ 
ดํารงชีวิต 
ยมช้ินล่าง
เทียมช่วย
การแพทย์
กาสเข้าถึง
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จุดเริ่มต้นการพัฒนาระบบบริการรากฟันเทียม 

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ มีหน้าท่ีในการศึกษาและพัฒนา องค์ความรู้และเทคโนโลยี 
ทางการแพทย์ด้านทันตกรรม และจัดให้มีบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิด้านทันตกรรม 

การพัฒนาระบบบริการรากฟันเทียม
ในประเทศไทย เป็นการดําเนินการภายใต้ 
“โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา 5 ธันวา พ.ศ. 2550” โดยความ
ร่วมมือระหว่าง 2 กระทรวง คือกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวง
สาธารณสุ ข  กระทรวง วิทยาศาสต ร์ ไ ด้

ศึกษาวิจัยออกแบบและผลิตรากฟันเทียมไทยข้ึนในประเทศ ส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ   
ในการให้บริการฝังรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสจํานวน 10,000 รายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใน
ระยะเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีบทบาทหน้าท่ีหลักด้านการศึกษาวิจัยออกแบบและผลิตราก
ฟันเทียมและให้ความรู้ เริ่มต้นโดยศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมช้ันสูงร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติเป็นผู้วิจัยออกแบบรากฟันเทียมให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับคนไทย ภายใต้โจทย์ว่าราคาต้นทุน
การผลิตจะต้องตํ่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ จึงต้องทําการวิจัยหลายข้ันตอน ได้แก่ การทดสอบในสัตว์ และ
การทดลองในกลุ่มอาสาสมัครจนกระท่ังประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี จากผลสําเร็จของงานวิจัยจึงได้มีการผลิต
เป็นจํานวนมากโดยว่าจ้างให้บริษัท พัฒนาวิทย์ จํากัด เป็นผู้ผลิต ซ่ึงรากฟันเทียมของไทยที่คิดค้นพัฒนาขึ้นนั้น
ใช้วัสดุท่ีมีความปลอดภัย สามารถนําไปใช้งานได้จริง และได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลเทียบเท่ากับรากฟัน
เทียมท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ โดยได้รับมาตรฐานต้ังแต่กระบวนการวิจัยและพัฒนา มาตรฐานกระบวนการ
ผลิตในระดับนานาชาติหลายมาตรฐานด้วยกัน  

กระทรวงสาธารณสุขรับช่วง ต่อ 
ในด้านการบริหารจัดการเพ่ือผลักดันให้
ประชาชนเข้าถึงบริการรากฟันเทียม โดย
สถาบันทันตกรรมรับหน้าท่ีหลักในการบริหาร
จัดการ ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ต้ังแต่ผู้ให้บริการซ่ึงประกอบด้วย
โรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสขุ 



 

 

โรงพยาบ
มหาวิทย
ให้มีการฝึ
และติดต
ต่างๆ ดัง
ประชาชน

การฝังรา
ร่วมมือจ
รณรงค์ภ

แผนผงัร

 

เกณ

บาลในสังกัด
ยาลัยขอนแก่น
ฝึกอบรม สอน
ตามนิเทศให้กา
งกล่าวมีความ
น  

สําหรับงานด้า
ากฟันเทียมใ
ากอบต. อบจ

ภายในโรงเรียน

ระบบการปฏิบ
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กระทรวงมห
น มหาวิทยาลั
น และสาธิตให
ารสนับสนุนด้
มรู้  ความเข้าใจ

านการประชา
ห้กับผู้สูงอาย
จ. ทุกจังหวัด อ
น เพ่ือให้ความ

บัติงานใหม ่

รณารางวัลบริ

หาดไทย กระ
ลัยสงขลานคริ
ห้แก่ทันตแพท
้านวิชาการ มี
จและมีความส

าสัมพันธ์ให้ปร
ยุ มีการดําเนิ
อสม. และชม
มรู้และชักชวน

 

ริการภาครัฐแ

ะทรวงกลาโห
รินทร์ และสภ
ทย์และช่างทนั
มีการประชุมวิ
สามารถในกา

ระชาชนรับรู้ข้
นการโดยเผย
รมผู้สูงอายุ เพ
นประชาชนใน

แห่งชาติ  

หม คณะทันต
ภากาชาดไทย 
นตกรรม รวมท
ชาการการฝึก
ารนําเทคโนโล

ขอ้มูลข่าวสาร
ยแพร่ผ่านสื่อ
พ่ือช่วยประช
นหมู่บ้าน 

ตแพทย์จากม
 รวมสถานบริ
ทั้งการฝึกภาค
กอบรมทันตแ
ลยีการฝังราก

เกี่ยวกับโครง
อโทรทัศน์ วิท
าสัมพันธ์โครง

มหาวิทยาลัย
ริการทั้งสิ้น 1
คปฏิบัติ มีระบ
พทย์ เพ่ือให้ห
กฟันเทียมบริก

การและประโ
ทยุชุมชน โดย
งการ มีการจัด
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เชียงใหม่ 
17 แห่ง 
บบพ่ีเลี้ยง
หน่วยงาน
การให้กับ

โยชน์ของ
ยขอความ
ดกิจกรรม
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การสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

ภายใต้เป้าหมายสูงสุด คือประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบโครงการนี้คือ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมช้ันสูงร่วมกับคณะ
ทันตแพทย์จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกันวิจัยรากฟันเทียมจากโลหะไทเทเนียม และมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายได้รับการ
รับรองจากมาตรฐานสากล โดยสถาบันทันตกรรมมีการดําเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการ ร่วมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้พัฒนาวิชาการและบุคลากรให้มีความสามารถในการทําทันตกรรมรากฟันเทียม 
ศึกษาพัฒนาและประเมินผล ดําเนินงานด้านสนับสนุนและติดตามโครงการ การประชาสัมพันธ์  ประสานงาน
กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และสภากาชาดไทย รวม
หน่วยบริการ 117 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งมีการทําประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อต่างๆ ร่วมงานกับหน่วยงาน
จังหวัด ผู้บริหารโรงพยาบาล อบต. อบจ. อสม. และชมรมผู้สูงอายุเพ่ือให้ข่าวสารถึงกลุ่มเป้าหมาย ท้ังน้ี 
การบูรณาการมีเจตนารมย์เพ่ือให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางทันตกรรมที่มีราคาสูงโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

การพัฒนาระบบบริการรากฟันเทียมในประเทศไทย   ทําให้ผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึง
การบริการทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างมีความเสมอภาคทัดเทียมกันในสังคมโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย และช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถ
รับประทานอาหารได้อย่างปกติ รับรู้รสชาติอาหารมากขึ้น ทําให้สุขภาพแข็งแรงและมีความสุข รวมทั้ง
ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการผลิตรากเทียมได้มาตรฐานสากล และได้คุณภาพท่ีสามารถส่ง
ขายในยุโรป ซ่ึงช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดในภูมิภาคเอเชีย  เน่ืองจากปัจจุบันมีเพียง 2 ประเทศคือประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้นในแถบเอเชียท่ีสามารถผลิตรากฟันเทียมได้ ส่งผลให้ช่วยลดการสูญเสีย
เงินตราต่างประเทศจากการนําเข้ารากฟันเทียมจากต่างประเทศ  ตลอดจนพัฒนาทันตบุคลากรท่ีมีความรู้
เทคโนโลยีใหม่ในการทําทันตกรรมข้ันสูง 
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กระชับกับใบหน้าของผู้ป่วยตามขนาดได้ตามความต้องการ วิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยพ่นยาน้ีผู้ปกครอง
สามารถทําตามได้โดยง่าย  โดยท่ีแพทย์หรือพยาบาล อาจจะเป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการทําอุปกรณ์ช่วยพ่นยาตัวน้ี  
ทําให้ผู้ป่วยท่ีอาจจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุในบ้านมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์ช่วยพ่นยามี
ประสิทธิภาพสูง โดยไม่ต้องซ้ืออุปกรณ์นําเข้าท่ีมีราคาแพง 

นวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหืด
กําเริบ เป็นการลดค่าใช้จ่ายและเศรษฐกิจของครอบครัว อีกท้ังยังช่วยให้ผู้ป่วย
เข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้นจากนวัตกรรม DIY Spacer ทําให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลท่ีดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“โรงพยา
ความรู้แล
ให้รับรู้ปัญ
มีการเดิน

ปัญหาที่

 
และควบ
และเสีย
กลุ่มเป้าห
คิดเป็นรอ้
ซ่ึงเป็นแบ
ก็มักพบป
เดินทางม
เป็นเรื่อง
ศาสนาอิ
ภูมิภาคอื
มุสลิมน้ั
ประสิทธิ
ตรวจ Pa
วัฒนธรร
ทางศาสน
คัดกรอง
ตัดสินใจ
กรองมะเ

เกณ

าบาลตากใบดํ
ละสรา้งความ
ญหาของการล
นทางมารับบริ

พบในการตร

จากการดําเ
บคุมโรคมะเร็ง
ยค่าใช้จ่ายน้อ
หมายทั้งหมด
อยละ 7.22 ข
บบต้ังรับ ทําใ
ปัญหาในหลา
มารับบริการจ
งรอง นอกจาก
อิสลามน้ัน ย่ิง
อ่ืน ดังน้ัน การ
น ผู้ที่ เกี่ยวข้
ธิภาพในการท
ap smear เน่ื
รมเกี่ยวกับกา
นา อาจจะเป็น
มะเร็งปากม
 ซ่ึงหากเป็นส
เร็งปากมดลูก

ณฑ์การพิจาร

ประเภ

Mobi

ดําเนินงานเชิง
มตระหนักให้ส
ละเลย และป
รกิารเพ่ิมมากข

รวจคัดกรองม

เนินงานการคั
งด้วยการตรว
อยกว่าการรั
ด 12,282 ราย
ของกลุ่มเป้าห
ให้มีผู้มารับบริ
ายๆ ด้าน ได้
จากสถานการ
กนี้ความแตก
งทําให้การดูแ
รดําเนินงานด้
ข้องจะต้องศึ
ทํางานสูงสุด 
นืองจากกลัวจะ
รเปิดเผยอวัย
นบาปได้ ขณ
ดลูกด้วย จึงท
สตรีมุสลิมที่ยึด
ก 

รณารางวัลบริ

ตัวอย
ภทรางวัลกา

le  pap 

รุกโดยจัดทําโ
สตรีทุกคนมีคว
ประโยชนข์องก
ขึ้น” 

มะเร็งปากมดล

คัดกรองมะเร็ง
จหาโรคมะเร็
รักษามะเร็งน
ย ในปีงบประ
มายทั้งหมดซึ
ริการจํานวนน
้แก่ ปัญหาใน
รณ์ความรุนแร
ต่างทางวัฒน
แลสุขภาพกล
ด้านสุขภาวะใ
กษาและเข้า

 นอกจากสตรี
ะพบความผิด
ยวะเพศที่นอก
ะเดียวกันการ
ทําให้สตรีกลุ่
ดถือแนวคิดวั

ริการภาครัฐแ

ย่างผลงานบ
ารพัฒนากา

 smear เ

โครงการ Mob
วามเข้าใจ เจา
การตรวจคัดก

ลูก 

งปากมดลูกใน
งให้ได้ต้ังแต่ใ
น้ัน พบว่าผล
มาณ 2556 ไ

ซ่ึงไม่ผ่านเกณฑ
น้อย ที่ผ่านมา
นเรื่องค่าใช้จ่า
รงใน 3 จังหวั

นธรรม วิถีชีวิต
ลายเป็นเรื่อง
ในพ้ืนที่ดังกล่า
าใจในอัตลัก
รีกลุ่มเป้าหมา
ดปกติ และอา
กเหนือจากกา
รไม่ได้รับการยิ
มเป้าหมายที่
ัฒนธรรมอย่า

แห่งชาติ  

บริการ 
รบริการที่เป็

เคลือ่นท่ีสู่
โรงพย

bile Pap sm
าะตรงกลุ่มเป้า
กรองมะเร็งปา

นสตรีกลุ่มเป้า
ในระยะเริ่มแร
ลการดําเนินง
 ได้รับการตรว
ฑ์ตามเป้าหม
าการรอให้ผู้รั
ายในการเดิน
วัดชายแดนภ
ตของผู้คนใน 
ที่มีมิติทางคว
าว  จึงเป็นเรื่อ
ษณ์ของกลุ่ม
ายในพ้ืนที่มัก
ยไม่กล้าตรวจ
ารเป็นโรคแล้
ยินยอมจากสา
ที่นับถือศาสน
างเคร่งครัดแล้

ป็นเลิศ 

สูชุ่มชน 
ยาบาลตากใ
mear เคลื่อนที
าหมาย สร้างค
ากมดลูก ซ่ึงจะ

หมาย อายุ 3
รกซ่ึงสามารถ
งานยังตํ่ากว่
จคัดกรองจําน
าย สาเหตุมา
รับบริการมารั
นทาง และคว
าคใต้ ส่งผลให
 3 จังหวัด ซ่ึง
วามรู้สึกที่ซับ
องที่ละเอียดอ
มเป้าหมายอ
ไม่ตระหนักถึ
จน้ัน สาเหตุสํ
้ว กลัวจะเป็น
ามีได้ส่งผลต่อ
าอิสลามเกิด
ล้วก็จะส่งผลใ

ใบ จังหวัดน
ที่สู่ชุมชน เสริม
ความเข้าใจกับ
ะสง่ผลต่อสตรี

30 – 60 ปี เพื
ถทําการรักษาใ
ว่าเป้าหมายม
นวนเพียงแค่ 
จากการปฏิบั
ับบริการ ณ จ
วามไม่ปลอดภ
ห้การใส่ใจด้า
งกว่าร้อยละ 9
บซ้อนกว่าประ
อ่อน โดยเฉพ
อย่างลึกซ้ึง จึ
ถึงความสําคัญ
าคัญยังเนื่องม
นสิ่งที่ขัดต่อหล
อการไม่มารับ
ความลําบาก
ห้ไม่มารับการ
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นราธิวาส 
มสร้าง
ับชุมชน
รมุีสลิมให้

พ่ือป้องกัน
ให้หายได้
มาก โดย
 887 ราย 
ัติงานเดิม

 จุดบริการ 
ภัยในการ
นสุขภาพ

 90 นับถือ
ะชากรใน
าะในสตรี
จึงจะเกิด
ญของการ
มาจากมิติ
ลักปฏิบัติ
การตรวจ
ใจในการ
รตรวจคัด

58 



 

 

ก้าวข้าม

 
คัดกรองม
พ้ืนที่ออก
ลดความ
โรงพยาบ
งานเชิงรุ
mobile,
ของชําร่ว
ว่า ผู้นําศ

เกณ

มพรมแดนวัฒ

ในการน้ี โรง
มะเร็งปากมด
กให้บริการใน
ซํ้าซ้อน ลงพ้ืน
บาลตากใบใน
รกได้จริงในพ้ืน
, ม่าน, กางเก
วย (ผ้าถุง) ก่อ
ศาสนา สามี ช

ณฑ์การพิจาร

ฒนธรรม เพื่อส

งพยาบาลตาก
ดลูก มีการออ
นชุมชนด้วยกา
นที่ โดยนํานวั
การปรับปรุงชิ
นที่ โดยชุด M
งตรวจมะเร็ง
อนรับบริการค
 ชุมชน และคว

รณารางวัลบริ

ส่งมอบบริกา

กใบได้จัดกิจก
กเย่ียมบ้านทุ
ารจัดระบบบริ
วัตกรรม Mob
ช้ินงานเพ่ือให้

Mobile Pap
ปากมดลูก, อุ
คัดกรองมะเร็
วามเช่ือเป็นสิ

ริการภาครัฐแ

รที่มีคุณค่าสู่ช

     
บริก
ปัญห
หน่ว
ปฏิบ
เหม
เชิงร
เริ่มจ
ชุมช
ในแ
นอก
ได้มีส

กรรมรณรงค์แ
กครัวเรือนเพื
ริการตรวจ Pa
bile Pap sm
้สามารถเคลื่อ

p smear ปร
อุปกรณ์หรือเค
งปากมดลูก ใ

สิ่งสําคัญและเ

แห่งชาติ  

ชุมชน  

           กลุ่ ม
การด้านปฐมภู
หาของการเข้า
วยงานต้องวิเค
บัติใหม่เพ่ือให
าะสม และสะ
รุก จัดสรรเจ้า
จากการให้ อ
ชนของตนเองท
แต่ละ พ้ืนที่ ค
กจากน้ันแล้วยั
ส่วนร่วมในการ

และประชาสัม
พ่ือค้นหากลุ่มเ
ap smear  
mear ที่สร้า
อนย้ายได้สะด
ระกอบด้วยเตี
ครื่องมือที่ใช้ต
 ใช้หลักศาสนา
เป็นปัจจัยสนับ

มงานเวชศา
ภูมิ โรงพยาบา
ารับบริการขอ
คราะห์ วางแผ
ห้ผู้รับบริการ
ะดวกมากขึ้น 
าหน้าที่ออกใ
อสม. เป็นผู้ค้
ที่รับผิดชอบ แ
ครอบคลุมทั
ยังมีการประช
รส่งเสริมสุขภา

มพันธ์อย่างต่อ
เป้าหมายอย่า
 เชิงรุก เจาะก
งขึ้นจากแนว

ดวก พกพาง่าย
ยง mobile, 
ตรวจมะเร็งปา
าอิสลามมาเป็
ับสนุนให้สตรี

สตร์ครอบค
าลตากใบ ได้เ
องผู้รับบริการ
ผนและหาแน
รได้รับบริการ
 จึงได้มีการดํ
ห้บริการในชุม
้นหากลุ่มเป้า

 และลงเชิงรุกใ
ทั่ วทั้ ง อํ า เภอ
ชาสัมพันธ์ให้ผู้
าพของประชาช

อเนื่องในเรื่อง
างต่อเน่ืองแล
กลุ่มเป้าหมาย
ความคิดของ
ย และสามาร
 โคมไฟ mob
ากมดลูกโดยมี
ปนเคร่ืองมือ โ
รีกลุ่มเป้าหมา
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ครั วและ
เล็งเห็นถึง
ร ส่งผลให้
วทางการ

รที่ถูกต้อง 
ําเนินงาน
มชน โดย
าหมายใน
ให้บริการ
อตากใบ 
ผู้นําชุมชน
ชนอีกด้วย 

การตรวจ
ะมีการลง
ยตรง เพ่ือ
เจ้าหน้าที่
รถนําไปใช้
bile, เก้าอ้ี 
มีการมอบ
 โดยมีหลัก
ายยินยอม
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รับบริกา
การแก้ปั
ป ระชา
กลุ่มเป้าห
คนมีควา
ด้วยการต
เริ่มแรกแ
ประโยชน
ทําให้สตรี
ง่ายขึ้น “
การรับรู ้
มดลูก ก
มะเร็งปา
เดินทางม
ชุมชนมีส
กลุ่มเป้า
สถานที่ที
ขั้นตอน 
ครบถ้วน
ผลการต
ประสาน

เกณ

รเพ่ิมมากขึ้น 
ปัญหาสุขภา
สั ม พัน ธ์ ข้ อ
หมาย) และส
ามเข้าใจ เรื่อ
ตรวจ Pap s
และสามารถรั
น์ต่อการปลด
รมุีสลิมเข้าถงึ
“เม่ือสามีและ
  ถึงความรุนแ
การรับรู้ประโ
ากมดลูก ก็จะ
มารับบริการเ
ส่วนร่วมในก
หมายมารับบ
ที่ปกปิดมิดชิด
 ซ่ึงลงถึงตัวผู้ป
น ถูกต้องและท
รวจในคลินิก

นงานกับ อสม

ณฑ์การพิจาร

 โดยการเสริม
พของคนในช
มูลแก่ กลุ่ ม

สร้างความตระ
งมะเร็งปากม
smear เพ่ือค้น
รักษาได้ ซ่ึงแ
ดล็อกเง่ือนไขอ
งบริการตรวจม
ะผู้นําศาสนาม
แรงของการเกิ
โยชน์ของการ
ะส่งผลต่อสตรี
เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ
การรับรู้ปัญห
บริการ ซ่ึงสถ
 ทั้งน้ีโรงพย
ป่วย มีการพัฒ
ทันเวลา เพ่ือร
กเอกชนมาลง
. ในการติดตา

รณารางวัลบริ

มสร้างความรู้ใ
ชุมชนร่วมกั

มสา มีขอ งส
ะหนักให้สตรี
มดลูกป้องกัน
นหามะเร็งระ
แนวทางนี้จะเป
อันละเอียดอ่
มะเร็งปากมด
มีความเข้าใจ
กิดโรคมะเร็งป
รตรวจคัดกร
รีมุสลิมคือมีก
ๆ” น่ันคือการ
หา และมีกา
านที่ตรวจจะ
ยาบาลตากใบ
ฒนาระบบฐาน
รายงานผลกา
งในโปรแกรม
ามกลุ่มเป้าหม

ริการภาครัฐแ

ให้กับผู้นําศาส
ับเจ้าหน้าที่ส
ตรี
ทุก
นได้
ะยะ
ป็น
อน 
ลูก

จใน
ปาก
รอง
การ
รให้
รประชาสัม

ะให้ อสม.หรือ
บได้จัดให้มีระบ
นข้อมูลโปรแก
ารดําเนินงาน 
ฯ จัดทําทะเบี
มายที่ยังไม่ได้

ส่ง
มีก
เพื
ปร

แห่งชาติ  

สนา ผู้นําชุมช
สาธารณสุข 

พันธ์ผ่าน อส
อผู้รับบริการ
บบการติดตา
กรม Cervica
 และเก็บผลง
บียนผู้รับบริก
ด้รับการตรวจ
งผู้ป่วยที่มีผล
การประชุมส
พ่ือสรุปปัญหา
ระสิทธิภาพยิง่

ชนให้เห็นถึงปั
 (ให้ความรู้แ

สม./ผู้ นําชุม
เป็นผู้เลือกสถ
มและประเมิน
l Screening
านความครอ
การการตรวจ
มะเร็งปากมด
เซลล์ผิดปกติใ
สรุปผลการดํา
าและแนวทา
งขึ้น 

ปัญหาและมีส่ว
แก่ผู้นําศาสน

ชน  ในการ
ถานที่ โดยจะ
นผลการดําเนิ
g 2010 ให้ค
บคลุมโดยกา
มะเร็งปากมด
ดลูกต่อไป ติด
ให้ไปรับการรั
าเนินงานทุก
งการแก้ไขปั

67 

พ.ศ. 255

วนร่วมใน
นาเพ่ือให้

เชิญชวน
ะต้องเป็น
นินงานทุก
ครอบคลุม 
รรวมรวบ
ดลูก เพ่ือ
ดตามและ
รักษาและ
 3 เดือน 
ญหาให้มี
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หญิงไทย

 
เข้าใจแล
ตรวจคัด
จะได้รับก
ทั้งนี้ด้วย
รับบริกา
ผู้นําชุมช
สามารถ
สุขภาพข
ร่วมในกา
การสร้าง
โทษจะทํ
ต้นแบบ
ต่ืนตัวใน

 

 

 

เกณ

ยห่างไกลมะเร็

การดําเนิน
ละเกิดความต
กรองมะเร็งป
การส่งต่อเพ่ือ
ยการนําหลักท
ารของหญิงวัย
ชนเข้ามามีส่
ปฏิบัติตามแ

ของตนเองเป็น
ารขับเคลื่อนกิ
งตัวอย่างให้ก
ทําให้กลุ่มเป้า
มาสู่การแลก
การเข้ารับบริ

ณฑ์การพิจาร

ร็ง 

การตามโครง
ตระหนักในกา
ากมดลูก ซ่ึงเ
อรับการรักษา
ทางศาสนาเข้า
ยเจริญพันธ์ุ 
ส่วนร่วมในกา
นวทางศาสน
นสําคัญ จึงจะ
กิจกรรมดังกล่
กลุ่มเป้าหมาย
หมายมีส่วนร
กเปลี่ยนเรียน
รการของกลุ่มเ

รณารางวัลบริ

งการดังกล่าว
ารดูแลสุขภาพ
ม่ือตรวจพบค
าอย่างต่อเนื่อง
ามามีส่วนร่วม
และสร้างให้ผ
ารผลักดันให้
นาที่ถูกต้องคว
สามารถดึงชุม
าวได้เพ่ิมมาก

ยเห็นถึงปัญหา
ร่วมเพ่ิมมากขึ้
นรู้จะช่วยให้
เป้าหมายได้อี

ริการภาครัฐแ

ว จะช่วยให้ห
พและเข้ารับก
ความผิดปกติแ
งและทันต่อเว
มในการตัดสิน
ผู้นําศาสนาแ
ห้กลุ่มเป้าหม
วบคู่กับการดู
มชนเข้ามามีส
กขึ้น นอกจาก
า ประโยชน์แ
ขึ้น การนําบุค
้เกิดกระแสก
กทางหน่ึง 

แห่งชาติ  

ญิงวัยเจริญพั
การ
แล้ว
วลา 
นใจ
และ
มาย
ดูแล
ส่วน
น้ัน

และ
คคล
การ

พันธ์ุ อายุ 30--60 ปี มีควา
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มรู้ ความ
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