คลินิกแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถาม-ตอบประเด็นสงสัย
รางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการภาครัฐ
ประเภทยกระดับการอานวยความสะดวกในการให้บริการ

1

รางวัลประเภทยกระดับการอานวยความสะดวกในการให้บริการ
คาจากัดความ/ ความหมาย
การพั ฒนาบริ การเพื่ อ ยกระดั บ การให้ บริ การและ
อ านวยความสะดวกให้ แก่ ประชาชน ได้ แก่ การยกเลิ ก
ข้ อก าหนดในกฎหมาย กฎ ที่ ไม่ จ าเป็ นหรื อเป็ น อุ ปสรรค
ต่อการให้บริการ ลดขั้นตอนการให้บริการ ลดระยะเวลา
การให้ บ ริ ก าร มี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรม การบริ ก าร
ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Services) ซึ่ ง ส่ งผลให้ ก ารบริ การ
ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ กฎหมาย กฎ ในที่นี้ หมายถึง กฎหมาย กฎ ที่หน่วยงาน
ได้ ด าเนิ น การยกเลิ ก /แก้ ไ ข เพื่ อ อ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้แก่ประชาชน

2

เงื่อนไขการพิจารณา
1) การแก้ไขกฎหมาย กฎ
2) การยกเลิก/ลดสาเนา
เอกสารที่ทางราชการออกให้
จากประชาชน

3) การยกเลิก/
ลดค่าธรรมเนียม

9) หน่วยงานมีการดาเนินการตามข้อเสนอของโครงการศึกษาวิเคราะห์
ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับ
การอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดาเนินการและการอนุญาต ที่ไม่จาเป็น
หรือเป็นอุปสรรค ต่อการประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจของ
ประชาชน (Regulatory Guillotine) (ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ)

การดาเนินการ
ภาพรวมขององค์กร
ที่แสดงให้เห็นถึง
การพัฒนาการอนุมัติ อนุญาต
ที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ถูกลง
และโปร่งใส

8) อื่น ๆ เช่น วิธีการปรับปรุงงาน
บริการโดยยกเลิกคณะกรรมการ
ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต เป็นต้น

7) การพัฒนารูปแบบ
การให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์

6) การชาระค่าธรรมเนียม การต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

4) การลดขั้นตอน
การให้บริการ
5) การลดระยะเวลา
การให้บริการ

เงื่อนไขการพิจารณา (ต่อ)
เป็นผลการดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
- วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เป็นส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า องค์การมหาชน หน่วยงาน
อิสระ และรัฐวิสาหกิจ ที่ดาเนินงานตาม พ.ร.บ. การอานวย
ความสะดวกฯ และจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนมาตรฐานกลาง

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564
ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/
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กระบวนการตรวจประเมิน
การตรวจสอบจากเอกสารเบื้องต้น

1

ตรวจสอบความถูกต้องจากเอกสารการสมัครและการรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นการประเมินตนเองของหน่วยงาน โดยหน่วยงานต้องจัดทาเอกสารฯ ให้ถูกต้อง
ตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขที่กาหนด

2

กระบวนการ
ตรวจประเมิน

3
4

การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน

ตรวจประเมินโดยทีมผู้ตรวจประเมินฯ โดยเทียบเคียงกับผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
โดยรวม ทั้งนี้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลงานใดได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไปจะได้รับ
การตรวจประเมินในขั้นตอนต่อไป

การกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน

เป็นการพิจารณาโดยคณะทางานตรวจประเมินรางวัลฯ ผลงานที่มีคะแนนตัง้ แต่ 80-89
คะแนน จะพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลในระดับดี ผลงานที่มีคะแนนตัง้ แต่
90 คะแนนขึ้นไปจะพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลในระดับดีเด่น ซึ่งจะได้รับ
การตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริง

การพิจารณาอนุมัติรางวัล
นาเสนอผลการพิจารณารางวัลต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่ออนุมัติรางวัล

ระดับรางวัล
รางวัลแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

ระดับ
ดีเด่น
ระดับ
ดี

90 คะแนนขึ้นไป
80 – 89 คะแนน
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แนวทางการประเมิน
ประเด็น

มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ

85

มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ
1. การแก้ไขกฎหมาย กฎ
2. การยกเลิก/ลดสาเนาเอกสารทีท่ างราชการออกให้ จากประชาชน
3. การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียม
4. การลดขั้นตอนการให้บริการ
15
5. การลดระยะเวลาการให้บริการ
มิติที่ 2 ความคุ้มค่า
6. การชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต

คะแนน
85

7. การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์
8. อื่น ๆ เช่น วิธีการปรับปรุงงานบริการโดยยกเลิกคณะกรรมการในการพิจารณา
อนุมัติ/อนุญาต เป็นต้น

9 หน่วยงานมีการดาเนินการตามข้อเสนอของโครงการศึกษาวิเคราะห์
ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับ
การอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดาเนินการและการอนุญาตที่ไม่จาเป็น
หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจของ
ประชาชน Regulatory Guillotine
มิติที่ 2 ความคุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานทาให้ประชาชนประหยัดเงินได้
เมื่อเข้ามาใช้บริการในแต่ละงานตามคู่มือสาหรับประชาชน
คะแนนเต็ม

คะแนน
พิเศษ 5
คะแนน

15

100
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แนวทางการประเมิน (ต่อ)
มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ
หลักเกณฑ์การประเมิน (100 คะแนน)
มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ
รายการ
1. การแก้ไขกฎหมาย กฎ

2.การยกเลิก/ลดสาเนาเอกสาร
ที่ทางราชการออกให้
จากประชาชน
3. การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียม

4. การลดขั้นตอน
การให้บริการ

คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
15 1.1 ลาดับชั้นการแก้ไขกฎหมาย 3 ระดับ (10 คะแนน)
- พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา ได้ 5 คะแนน
- กฎกระทรวง ได้ 3 คะแนน
- ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับหน่วยงาน ได้ 2 คะแนน
1.2 จานวนกฎหมายที่แก้ไข (5 คะแนน)
- ตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไป ได้ 5 คะแนน
- 1 ฉบับ ได้ 3 คะแนน
5
- ยกเลิก/ลดเอกสารได้ทั้งหมด ได้ 5 คะแนน
- ถ้าลดเอกสารได้ 2-5 รายการ ได้ 5 คะแนน
- ถ้าลดเอกสารได้น้อยกว่า 2 รายการ ได้ 3 คะแนน
15 - กรณีที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียม ได้ 15 คะแนน
- ลดค่าธรรมเนียม ได้เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 50 ได้ 10 คะแนน
- ลดค่าธรรมเนียม ได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้ 5 คะแนน
- ไม่สามารถลดค่าธรรมเนียมได้ ได้ 1 คะแนน
10 - ลดขั้นตอนการให้บริการได้เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 50 ได้ 10 คะแนน
- ลดขั้นตอนการให้บริการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้ 5 คะแนน

85 คะแนน
คาอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยงานมีการแก้ไขกฎหมาย
กฎ เพื่อลดปัญหา อุปสรรค
เพื่อยกระดับการให้บริการ
แก่ประชาชน

หน่วยงานมีการยกเลิกเอกสาร
เปรียบเทียบก่อนและหลัง
ปรับปรุง
หน่วยงานมีการยกเลิก
ค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังปรับปรุง

หน่วยงานมีการลดขั้นตอน
การให้บริการเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังปรับปรุง
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แนวทางการประเมิน (ต่อ)
มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ
หลักเกณฑ์การประเมิน (100 คะแนน)
มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ
รายการ
5. การลดระยะเวลา
การให้บริการ

คะแนน
10

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

6.การชาระค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นคาขอ
ต่ออายุใบอนุญาต

10

- มีการดาเนินการ และแสดงให้เห็นกระบวนการดาเนินการก่อนหรือหลัง
(Pre audit หรือ Post audit) โดยแนบหลักฐานส่งเป็น link
ได้ 10 คะแนน
- ไม่มีการดาเนินการได้ ได้ 0 คะแนน

7.การพัฒนารูปแบบ
การให้บริการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์

15

8. อื่นๆ

5

1. สามารถยื่นคาขอทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี e-Form ที่กรอกข้อมูล
บนเว็บไซต์ ได้ 5 คะแนน
2. สามารถยื่นชาระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ 5 คะแนน
3. สามารถรับเอกสารราชการ/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Document) ได้ 5 คะแนน
(หมายเหตุ : หากสามารถทาได้เบ็ดเสร็จ ครบ 3 ข้อ จะได้คะแนนรวม (5+5+5 = 15
คะแนน))
มีวิธีการปรับปรุงงานบริการโดยวิธีอื่นอย่างโดดเด่นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้
ได้ 5 คะแนน

85 คะแนน
คาอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยงานมีการลดระยะเวลา
การให้บริการเปรียบเทียบ
ก่อนและหลัง
หน่วยงานมีการรับชาระ
ค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคาขอ
ต่ออายุใบอนุญาต โดยพิจารณา
การให้คะแนนจากข้อมูล สรุปผล
การดาเนินการในภาพรวม
ในส่วนของการดาเนินการ
หน่วยงานมีระบบ e-Service
ตามงานบริการตามตัวชี้วัด
การขับเคลื่อนการให้บริการ
(e-Service)
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แนวทางการประเมิน (ต่อ)
มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ
หลักเกณฑ์การประเมิน (100 คะแนน)

มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ
รายการ
9. การดาเนินการตามข้อเสนอของโครงการ
ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงาน
ที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอน
การดาเนินการและการอนุญาต
ที่ไม่จาเป็นหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบอาชีพและ
การดาเนินธุรกิจของประชาชน
(Regulatory Guillotine)

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนพิเศษ 5 คะแนน

85 คะแนน
คาอธิบายเพิ่มเติม
ดาเนินการและมีเอกสาร
หลักฐานสนับสนุน
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แนวทางการประเมิน (ต่อ)
มิติที่ 2 การประเมินความคุ้มค่า
มิติที่ 2 การประเมินความคุ้มค่า
รายการ
จานวนเอกสารที่ลดลง ต่อคน ต่อครั้ง
จากการยกเลิก/ลดสาเนาเอกสารทีท่ างราชการ
ออกให้ จากประชาชน
จานวนเงินของค่าธรรมเนียมที่ลดลง
ต่อคน ต่อครั้ง
ระยะเวลาที่ลดลง ต่อคน ต่อครั้ง
(1 วันทางาน = 8 ชั่วโมง
ค่าแรงขั้นต่าคิดเป็น 38 บาทต่อชั่วโมง)
จานวนธุรกรรมทั้งหมดทีใ่ ห้บริการใน 1 ปี
(D)

หน่วย
แผ่น

คิดเป็นเงิน (บาท)
จานวนแผ่น X 0.5
(A)

บาท

(B)

ชั่วโมง

จานวนชั่วโมง X 38 บาทต่อชั่วโมง
(C)

15 คะแนน
การคานวนต้นทุน
- แทนค่าสูตรคานวณ Total Value
(ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานทาให้ประชาชน
ประหยัดเงินได้ เมื่อเข้ามาใช้บริการ
ในแต่ละงานตามคู่มือสาหรับประชาชน)
= (A+B+C) X D

ครั้ง
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เอกสารการสมัครและการรายงานผลการดาเนินการ
ส่วนที่ 1 สรุปรายงานผลการดาเนินการในภาพรวม

เอกสารการสมัครและการรายงานผลการดาเนินการ (ต่อ)
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
่ ยยกระด ับกำรให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
กำรพ ัฒนำกำรบริกำรทีช
่ ว

1.1 กำรแก้ไขกฎหมำย กฎ

1.2 กำรยกเลิก/ลดสำเนำเอกสำรทีท
่ ำงรำชกำรออกให้
จำกประชำชน (รำยกำร/แผ่น)

1.3 กำรยกเลิก/ลดค่ำธรรมเนียม (บำท)

1.4 กำรลดขนตอน
ั้
กำรให้บริกำร
(จำนวนขนตอน)
ั้

1.5 กำรลดระยะเวลำ
กำรให้บริกำร (ชว่ ั โมง)

1.6 กำร
ชำระ
ค่ำธรรมเนียม
กำรต่ออำยุ
ใบอนุญำต
แทนกำรยืน
่
คำขอต่ออำยุ
ใบอนุญำต

1.7 กำรพ ัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรแบบอิเล็ กทรอนิกส์

1.8 อืน
่ ๆ

1.9 กำรดำเนินกำรตำมข้อเสนอของ
โครงกำรศึกษำวิเครำะห์ทบทวนกฎหมำย
กฎ ระเบียบ ข้อบ ังค ับและกระบวนงำนที่
เกียวก
่
ับกำรอนุญำต เพือ
่ ลดขนตอนกำร
ั้
ดำเนินกำรและกำรอนุญำตทีไ่ ม่จำเป็นหรือ
เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำร
ดำเนินธุรกิจของประชำชน
(Regulatory Guillotine)

่ กระบวนงำนบริกำร
ชือ
ตำมคูม
่ อ
ื ประชำชน
ื่ กฎหมำยและผลกำรแก้ไขกฎหมำย
ระบุชอ
่
ชือ

ั้ ประเด็นทีแ
ลำด ับชน
่ ก้ไขกฎหมำย

ประโยชน์ทไี่ ด้จำกกำร
แก้ไข

ก่อนปร ับปรุง
ื่
ระบุชอ
รำยกำร
เอกสำร
รำชกำร

รำยกำร

่
ชือ

หล ังปร ับปรุง
แผ่น
(น ับทุก
หน้ำทีม
่ ี
ต ัวอ ักษร)

ื่
ระบุชอ
รำยกำร
เอกสำร
รำชกำร

รำยกำร

แผ่น
(น ับทุก
หน้ำทีม
่ ี
ต ัวอ ักษร)

ไม่ม ี
กำร
เรียก
เก็บ
ค่ำ
ธรรม
เนียม

ก่อน
ปร ับปรุง

หล ัง
ปร ับปรุง

ก่อน
ปร ับปรุง

หล ัง
ปร ับปรุง

ก่อน
ปร ับปรุง

หล ัง
ปร ับปรุง

มี

ไม่ม ี

e-Form

e-Payment

eDocument

ื่ ระบบงำน
ระบุชอ
บริกำร พร้อมลิงก์

จำนวน
วิธก
ี ำร
ธุรกรรมในกำร ปร ับปรุงงำน
ให้บริกำร
บริกำรโดย
ทงหมด
ั้
(ครง)
ั้
วิธอ
ี น
ื่ ๆ
(1 มค.63นอกเหนือจำก
31 ธค.63)
ทีก
่ ำหนดไว้

มีกำร
ดำเนินกำร

หำกมีกำร
ดำเนินกำร
ให้แนบ
หล ักฐำนส่ง
เป็น link

ไม่ม ี

กรอกรายละเอียดผ่านระบบออนไลน์ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/

ช่องทางการสมัครขอรับรางวัล

ผ่านระบบออนไลน์
ของสานักงาน ก.พ.ร.

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/
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ช่องทางในการติดต่อ

tpsa2021@gmail.com
Tel : 08 3431 0467 / 08 1303 3371 / 06 1389 2015

http://line.me/ti/g/QgMZfK80Vq
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พัฒนาระบบราชการ เพือ่ ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของประชาชน
GOOD GOVERNANCE FOR BETTER LIFE

www.opdc.go.th

