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ความเป็นมา
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกินจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ และมาตรา 27 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของ
ผู้ดํารงตําแหน่งให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน
กรมปศุสัตว์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่สําคัญ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสินค้าปศุสัตว์ที่ต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีปริมาณ
เพียงพอ และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นให้ความสําคัญในด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในทุกกลุ่ม การลดขั้นตอนและระยะการให้บริการ โดยการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรในภาพรวม เพื่อทําให้การดําเนินงานของกรมปศุสัตว์มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
ระบบและนําไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพในระดับสากล
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กรมปศุสัตว์ จึงได้ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้หน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัด พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงาน โดยดําเนินการเป็น
2 มาตรการ คือ
1. มาตรการภาคบังคับ ได้กําหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภายในกรมปศุสัตว์ (ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
จนถึงปัจจุบัน
2. มาตรการสมัครใจ กําหนดให้มีโครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards) เพื่อสร้าง
บรรยากาศและแรงจูงใจ ให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
กํา หนดให้ ม ี การติด ตามประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานเพื่ อมอบ “รางวั ล คุณ ภาพกรมปศุ สั ต ว์ ” แก่หน่วยงาน
ในสังกัดที่สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด โดยการ
นําหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ มาเป็นแนวทางในการประเมินผลเพื่อยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการไปสู่ระดับสากล
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รางวัลคุณภาพกรมปศุสตั ว์ ประจําปี พ.ศ. 2560
(DLD Quality Awards 2017)
“รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2560 (DLD Quality Awards 2017)” เป็นรางวัลที่มอบ
ให้แก่หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
และเกณฑ์รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้การบริหารราชการของกรมปศุสัตว์มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่ า เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น
วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีการมอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2560 (DLD Quality
Awards 2017) เพื่อสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน
อย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ และมี
มาตรฐานการไปสู่มาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กรมปศุสัตว์มอบให้
หน่วยงานในสังกัดที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการ
อย่างเป็นเลิศ
ประเภทรางวัล
รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 ประเภทรางวัล ดังนี้
1. รางวัลหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากหน่วยงานในสังกัดกรม
ปศุสัตว์ (เฉพาะส่ วนกลาง) ที่ มี คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิ บัติราชการของ
หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2559 สูงสุด 3 ลําดับแรก
2. รางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ แบ่งเป็น
4 ประเภทรางวัล ได้แก่
1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากการนํามาตรฐานการให้บริการ
ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ แล้วไปขยายผลในทุกหน่วยบริการสาขา เพื่อให้ก าร
บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐานเดียวกันทุก
หน่วยบริการ
เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้
(1) เป็นผลงานที่เป็นภารกิจหลักที่มีความสําคัญของหน่วยงาน
(2) เป็นผลงานที่มีการให้บริการในหน่วยบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยบริการทั่วประเทศ
(3) เป็นผลงานที่สามารถแสดงผลการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(4) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย 3 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาบริการภายใต้
เป้าหมายเดียวกัน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อผลักดันให้หน่วยงานเกิดความร่วมมือกันปรับปรุงบริการ ลดขอบเขต
อํานาจเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน หรือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริ ห ารราชการของหน่ ว ยงาน โดยเป็ น การทํ า งานร่ ว มกั น กับ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในลั ก ษณะหุ้ นส่ ว น ซึ่ ง เป็น
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นวัตกรรมทางการบริหารราชการที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่นําไปสู่การยอมรับและการ
เป็นเจ้าของร่วมกันในผลสําเร็จที่ได้รับจากการดําเนินงานในระดับโครงการ (Project Level)
เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้
(1) เป็นการปรับปรุงบริการที่เกิดจากการทํางานร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย
(1.1) ส่วนราชการอย่างน้อย 2 ส่วนราชการ (กรม จังหวัด หรือสถาบันอุดมศึกษาในกํากับ
ของรัฐ) โดยต้องระบุว่าส่วนราชการใดเป็นผู้ริเริ่ม
(1.2) หน่วยงานของรัฐอื่น เช่น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
เป็นต้น และ/หรือองค์กรต่าง ๆ เช่น ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่อยู่ในกํากับของรัฐ กลุ่มชุมชน ภาค
ประชาชน เป็นต้น
(2) มีการจัดทําเป็นข้อตกลงการดําเนินการร่วมกัน
(3) มีผลการดําเนินการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเป้าหมายของการปรับปรุงบริการ
(4) เป็นผลงานที่มีการดําเนินการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
(5) มีแผนการดําเนินการร่วมกันตั้งแต่เริ่มโครงการที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน
3) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากผลการดําเนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์
งานบริการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้หน่วยงานสร้างสรรค์
รูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่ต้องมีผลลัพธ์ของการดําเนินการอย่างชัดเจนในการให้บริการประชาชน
เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้
(1) เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่
(1.1) การนําเทคนิคการบริหารจัดการ เครื่องมือ หลักการใหม่ ๆ มาใช้ แล้วทําให้เกิด
กระบวนการทํางานใหม่ หรือ
(1.2) การนําเทคนิคการบริหารจัดการ เครื่องมือ หลักการใหม่ ๆ มาใช้ แล้วทําให้เกิดงาน
บริการหรือรูปแบบการให้บริการใหม่ หรือ
(1.3) มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์
(2) เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี
(3) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับการยอมรับจาก
สาธารณะ
(4) นวัตกรรมการบริ ก ารจะต้อ งมีผ ลต่ อ ประสิท ธิ ภ าพและคุณ ภาพของระบบการบริ ห าร
จัดการและการให้บริการประชาชน
4) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงการให้บริการ
ประชาชนแล้ ว ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยการนํ า หลั ก การ แนวคิ ด เทคนิ ค
เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการ
บริการที่ตอบสนองและทันต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น
เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้
(1) เป็นการพัฒนาการให้บริการ โดยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกต์ใช้
(2) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
(3) ลักษณะผลงานที่เสนอจะต้องไม่เป็นรูปแบบเดียวกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลแล้ว หรือ
หากมีรูปแบบคล้ายคลึงกับผลงานที่เคยได้รับรางวัล ต้องมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดีขึ้น

-3-

3. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผล
การดําเนินงานที่แสดงให้เห็นว่ามีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และมีการ
ทํางานแบบร่วมมือกันในลักษณะหุ้นส่วน หรือภาคีเครือข่าย โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารราชการในระดับโครงการ (Project Level) ซึ่งเป็นการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาแบบมีส่วนร่วม
เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้
(1) โครงการที่เสนอขอรับรางวัลฯ ต้องเป็นโครงการที่มีการดําเนินงานสอดคล้องตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน หรือสอดคล้องกับภารกิจ/ประเด็นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนสําคัญของรัฐบาล
(2) เป็นผลงานที่มีการดําเนินการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
(3) การดําเนินงานโครงการมีการส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการในระดับความร่วมมือ (ภาคีเครือข่าย หรือหุ้นส่วนความร่วมมือ)
การมอบรางวัล
1. รางวัลหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ ไม่มีระดับของรางวัล
2. รางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ ในประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่
เป็นเลิศ แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเด่น และ ระดับดี
3. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ระดับ
ได้แก่ ระดับดีเด่น และ ระดับดี
เกณฑ์รางวัลหน่วยงานที่มผี ลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ
พิจารณาจากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ (เฉพาะส่วนกลาง) ที่มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2559 สูงสุด 3 ลําดับแรก
เกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ
รางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ ในประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่
เป็นเลิศ แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 พิจารณาที่กระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ มีคะแนน
เต็ม 600 คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาซึ่งมีจุดมุ่งเน้นที่ต่างกันในแต่ละประเภทรางวัล
ส่วนที่ 2 พิจารณาที่ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ คะแนนเต็ม 400 คะแนน
โดยมีมิติในการพิจารณา 4 มิติ ดังนี้
1) มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
3) มิติด้านความคุ้มค่า
4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ
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ตารางแสดงรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ ของแต่ละประเภทรางวัล
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัลพัฒนา
ภาพรวมฯ บูรณาการฯ นวัตกรรมฯ
บริการฯ
ส่วนที่ 1 กระบวนการจัดการเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน)




1) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ




2) การให้บริการที่มีคุณภาพ

3) การส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วน/ร่วมกัน

4) การเข้าถึงบริการ และการส่งเสริมให้เกิด
ความเสมอภาคในการให้บริการ




5) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ


6) การเสนอแนวคิดใหม่
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการ (400 คะแนน)




1) มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการ
ปรับปรุงบริการ
(ประโยชน์ของการดําเนินการปรับปรุงบริการที่
ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการ
ปรับปรุง)




2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
(การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ/ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย/
ความไม่พึงพอใจ/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ)




3) มิติด้านความคุ้มค่า
(การลดค่าใช้จา่ ยในการเข้าถึงบริการของ
ประชาชน/การลดต้นทุน/ผลิตภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน/ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม
และชุมชน โดยรวม)




4) มิติการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์
(ภาพลักษณ์ทดี่ ีของหน่วยงานที่ปรากฏแก่
สาธารณะ/ความโปร่งใสของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับผลงานที่เสนอขอรับรางวัล)
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แนวทางการให้คะแนนรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
ประเด็นพิจารณา คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน)
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
คะแนน
200
100
100
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ

2) การให้บริการที่มีคุณภาพ
คะแนน
200
การให้บริการที่มี
คุณภาพ

มีการปรับปรุง/ลด
ขั้นตอนการให้บริการ
อาทิ ลดขั้นตอนที่
ประชาชนจะต้อง
ติดต่อราชการด้วย
ตนเอง ลดระเบียบที่
ยุ่งยากของทางราชการ

มีแผนการ
ดําเนินการปรับปรุง
บริการที่เป็นระบบ
และชัดเจน มีการ
ประสานการ
ดําเนินการระหว่าง
หน่วยงาน

60

40

60

40

มีการให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการที่คํานึงถึง
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง จัดให้มี
บริการที่เหมาะสมกับ
เวลา มีความเป็น
เอกลักษณ์

มีการกระจายอํานาจ
การทํางาน/การ
ตัดสินใจให้เกิดความ
รวดเร็ว คล่องตัว

มีมาตรฐานการ
ให้บริการของ
ทุกหน่วยบริการที่
ชัดเจน อาทิ ขั้นตอน
การทํางาน คู่มือการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ มีระบบ
ติดตามประเมินผล

มีการปรับปรุงการ
ให้บริการที่อํานวย
ความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ อาทิ
ลดปริมาณการใช้
เอกสารในการติดต่อ
ราชการ มีช่องทาง
การให้บริการที่ทั่วถึง

50

50

50

มีการสร้างการ
มีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ

มีการบริหารจัดการ
โดยใช้ระบบ/ข้อมูล
สารสนเทศ

มีการพัฒนาการ
ให้บริการโดยใช้
เครื่องมือหรือเทคนิค
แนวทาง การบริหาร
จัดการมาประยุกต์ใช้
เหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงาน

3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
คะแนน
200
50
การเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหาร
จัดการ

มีการสร้างวัฒนธรรม
องค์การให้มีจิตบริการ
และส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์การเพื่อให้บริการ
ได้ทันต่อเหตุการณ์

2. ผลลัพธ์การดําเนินการ (400 คะแนน)
1) มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ
คะแนน
100
ประโยชน์ของการ
ดําเนินการปรับปรุง
บริการที่ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของ
การปรับปรุง
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ประเด็นพิจารณา คะแนน
2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
คะแนน
100
40
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ

3) มิติด้านความคุ้มค่า
คะแนน
100
ความคุ้มค่า

การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บริการ

30
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

30
ความไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ

40

30

30

การลดค่าใช้จ่ายใน
การเข้าถึงบริการของ
ประชาชน

การลดต้นทุน/ผลิต
ภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และชุมชนโดยรวม

4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ
คะแนน
100
50
การพัฒนาที่ยั่งยืน
และภาพลักษณ์
องค์การ

เกณฑ์การให้คะแนน

50

ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานที่ปรากฏแก่ หน่วยงานที่
สาธารณะ
เกี่ยวข้องกับผลงาน
ที่เสนอขอรับรางวัล

หมายเหตุ แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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แนวทางการให้คะแนนรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ
ประเด็นพิจารณา คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน)
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
คะแนน
100
50
50
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ

2) การให้บริการที่มีคุณภาพ
คะแนน
150
การให้บริการที่มี
คุณภาพ

มีการปรับปรุง/ลด
ขั้นตอนการให้บริการ
อาทิ ลดขั้นตอนที่
ประชาชนจะต้อง
ติดต่อราชการด้วย
ตนเอง ลดระเบียบที่
ยุ่งยากของทางราชการ

มีแผนการ
ดําเนินการปรับปรุง
บริการที่เป็นระบบ
และชัดเจน มีการ
ประสานการ
ดําเนินการระหว่าง
หน่วยงาน

40

40

40

30

มีการให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการที่คํานึงถึง
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง จัดให้มี
บริการที่เหมาะสมกับ
เวลา มีความเป็น
เอกลักษณ์

มีการกระจายอํานาจ
การทํางาน/การ
ตัดสินใจให้เกิดความ
รวดเร็ว คล่องตัว

มีมาตรฐานการ
ให้บริการของ
ทุกหน่วยบริการที่
ชัดเจน อาทิ ขั้นตอน
การทํางาน คู่มือการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ มีระบบ
ติดตามประเมินผล

มีการปรับปรุงการ
ให้บริการที่อํานวย
ความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ อาทิ
ลดปริมาณการใช้
เอกสารในการติดต่อ
ราชการ มีช่องทาง
การให้บริการที่ทั่วถึง

3) การส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วน
คะแนน
150
100
การส่งเสริมการ
ทํางานแบบหุ้นส่วน

มีกลไกในการเปิด
โอกาส/สนับสนุนให้
ภาคส่วนอื่นๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ออกแบบ/กําหนด
นโยบาย/ดําเนินการ
ให้บริการ/หาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา

4) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
คะแนน
100
30
การเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหาร
จัดการ

มีการสร้างวัฒนธรรม
องค์การให้มีจิตบริการ
และส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์การเพื่อให้บริการ
ได้ทันต่อเหตุการณ์

50
มีช่องทางการให้
ข้อมูลข่าวสารและรับ
ฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะที่
สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้
และมีการ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลการ
ดําเนินงานให้
ประชาชนรับทราบ

30

40

มีการสร้างการ
มีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ

มีการบริหารจัดการ
โดยใช้ระบบ/ข้อมูล
สารสนเทศ มีการ
พัฒนาการให้บริการ
โดยใช้เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทางการ
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ประเด็นพิจารณา คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
บริหารจัดการมา
ประยุกต์ใช้เหมาะสม
กับบริบทของ
หน่วยงาน

5) การเข้าถึงบริการและการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ
คะแนน
100
60
40
การเข้าถึงบริการ
และการส่งเสริมให้
เกิดความเสมอภาค
ในการรับบริการ

มีการกําหนด
แนวทางการทํางาน
ร่วมกันในการพัฒนา
บริการระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ มีระบบติดตาม
ประเมินผลการทํางาน
ร่วมกัน ใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ทํางานแทนกัน

ขยายการให้บริการไป
ยังกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
เช่น คนยากจน
คนพิการ กลุ่มสตรี
ผู้สูงอายุ เยาวชน
ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น

2. ผลลัพธ์การดําเนินการ (400 คะแนน)
1) มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ
คะแนน
100
ประโยชน์ของการ
ดําเนินการปรับปรุง
บริการที่ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของ
การปรับปรุง

2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
คะแนน
100
40
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ

3) มิติด้านความคุ้มค่า
คะแนน
100
ความคุ้มค่า

การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บริการ

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

30
ความไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ

40

30

30

การลดค่าใช้จ่ายใน
การเข้าถึงบริการของ
ประชาชน

การลดต้นทุน/ผลิต
ภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และชุมชนโดยรวม

4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ
คะแนน
100
50
การพัฒนาที่ยั่งยืน
และภาพลักษณ์
องค์การ

30

50

ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานที่ปรากฏแก่ หน่วยงานที่
สาธารณะ
เกี่ยวข้องกับผลงาน
ที่เสนอขอรับรางวัล

หมายเหตุ แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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แนวทางการให้คะแนนรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
ประเด็นพิจารณา คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน)
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
คะแนน
150
80
70
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ

2) การให้บริการที่มีคุณภาพ
คะแนน
150
การให้บริการที่มี
คุณภาพ

มีการปรับปรุง/ลด
ขั้นตอนการให้บริการ
อาทิ ลดขั้นตอนที่
ประชาชนจะต้อง
ติดต่อราชการด้วย
ตนเอง ลดระเบียบที่
ยุ่งยากของทางราชการ

มีแผนการ
ดําเนินการปรับปรุง
บริการที่เป็นระบบ
และชัดเจน มีการ
ประสานการ
ดําเนินการระหว่าง
หน่วยงาน

40

40

40

30

มีการให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการที่คํานึงถึง
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง จัดให้มี
บริการที่เหมาะสมกับ
เวลา มีความเป็น
เอกลักษณ์

มีการกระจายอํานาจ
การทํางาน/การ
ตัดสินใจให้เกิดความ
รวดเร็ว คล่องตัว

มีมาตรฐานการ
ให้บริการของ
ทุกหน่วยบริการที่
ชัดเจน อาทิ ขั้นตอน
การทํางาน คู่มือการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ มีระบบ
ติดตามประเมินผล

มีการปรับปรุงการ
ให้บริการที่อํานวย
ความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ อาทิ
ลดปริมาณการใช้
เอกสารในการติดต่อ
ราชการ มีช่องทาง
การให้บริการที่ทั่วถึง

50

50

มีการสร้างวัฒนธรรม
องค์การให้มีจิตบริการ
และส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์การเพื่อให้บริการ
ได้ทันต่อเหตุการณ์

มีการสร้างการ
มีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ

มีการบริหารจัดการ
โดยใช้ระบบ/ข้อมูล
สารสนเทศ มีการ
พัฒนาการให้บริการ
โดยใช้เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทาง การ
บริหารจัดการมา
ประยุกต์ใช้
เหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงาน

40

70

40

มีการให้ความสําคัญ
กับความท้าทายของ
องค์การในการผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนา
บริการ

มีการสร้างสรรค์การ
ให้บริการใหม่
(รูปแบบ กระบวนการ
คุณลักษณะ)
ที่ส่งผลให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการ
บริการ

มีการนําองค์ความรู้/
เทคโนโลยีใหม่ มาใช้
ในการปฏิบัติงาน/
บริการ

3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
คะแนน
150
50
การเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหาร
จัดการ

4) การเสนอแนวคิดใหม่
คะแนน
150
การเสนอแนวคิด
ใหม่
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ประเด็นพิจารณา คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
2. ผลลัพธ์การดําเนินการ (400 คะแนน)
1) มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ
คะแนน
100
ประโยชน์ของการ
ดําเนินการปรับปรุง
บริการที่ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของ
การปรับปรุง

2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
คะแนน
100
40
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ

3) มิติด้านความคุ้มค่า
คะแนน
100
ความคุ้มค่า

การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บริการ

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

30
ความไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ

40

30

30

การลดค่าใช้จ่ายใน
การเข้าถึงบริการของ
ประชาชน

การลดต้นทุน/ผลิต
ภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และชุมชนโดยรวม

4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ
คะแนน
100
50
การพัฒนาที่ยั่งยืน
และภาพลักษณ์
องค์การ

30

50

ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานที่ปรากฏแก่ หน่วยงานที่
สาธารณะ
เกี่ยวข้องกับผลงาน
ที่เสนอขอรับรางวัล

หมายเหตุ แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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แนวทางการให้คะแนนรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
ประเด็นพิจารณา คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน)
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
คะแนน
150
80
70
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ

2) การให้บริการที่มีคุณภาพ
คะแนน
150
การให้บริการที่มี
คุณภาพ

มีการปรับปรุง/ลด
ขั้นตอนการให้บริการ
อาทิ ลดขั้นตอนที่
ประชาชนจะต้อง
ติดต่อราชการด้วย
ตนเอง ลดระเบียบที่
ยุ่งยากของทางราชการ

มีแผนการ
ดําเนินการปรับปรุง
บริการที่เป็นระบบ
และชัดเจน มีการ
ประสานการ
ดําเนินการระหว่าง
หน่วยงาน

40

40

40

30

มีการให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการที่คํานึงถึง
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง จัดให้มี
บริการที่เหมาะสมกับ
เวลา มีความเป็น
เอกลักษณ์

มีการกระจายอํานาจ
การทํางาน/การ
ตัดสินใจให้เกิดความ
รวดเร็ว คล่องตัว

มีมาตรฐานการ
ให้บริการของ
ทุกหน่วยบริการที่
ชัดเจน อาทิ ขั้นตอน
การทํางาน คู่มือการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ มีระบบ
ติดตามประเมินผล

มีการปรับปรุงการ
ให้บริการที่อํานวย
ความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ อาทิ
ลดปริมาณการใช้
เอกสารในการติดต่อ
ราชการ มีช่องทาง
การให้บริการที่ทั่วถึง

50

50

มีการสร้างวัฒนธรรม
องค์การให้มีจิตบริการ
และส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์การเพื่อให้บริการ
ได้ทันต่อเหตุการณ์

มีการสร้างการ
มีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ

มีการบริหารจัดการ
โดยใช้ระบบ/ข้อมูล
สารสนเทศ มีการ
พัฒนาการให้บริการ
โดยใช้เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทาง การ
บริหารจัดการมา
ประยุกต์ใช้
เหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงาน

40

70

40

มีการให้ความสําคัญ
กับความท้าทายของ
องค์การในการผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนา
บริการ

มีการสร้างสรรค์การ
ให้บริการใหม่
(รูปแบบ กระบวนการ
คุณลักษณะ)
ที่ส่งผลให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการ
บริการ

มีการนําองค์ความรู้/
เทคโนโลยีใหม่ มาใช้
ในการปฏิบัติงาน/
บริการ

3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
คะแนน
150
50
การเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหาร
จัดการ

4) การเสนอแนวคิดใหม่
คะแนน
150
การเสนอแนวคิด
ใหม่
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ประเด็นพิจารณา คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
2. ผลลัพธ์การดําเนินการ (400 คะแนน)
1) มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ
คะแนน
100
ประโยชน์ของการ
ดําเนินการปรับปรุง
บริการที่ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของ
การปรับปรุง

2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
คะแนน
100
40
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ

3) มิติด้านความคุ้มค่า
คะแนน
100
ความคุ้มค่า

การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บริการ

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

30
ความไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ

40

30

30

การลดค่าใช้จ่ายใน
การเข้าถึงบริการของ
ประชาชน

การลดต้นทุน/ผลิต
ภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และชุมชนโดยรวม

4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ
คะแนน
100
50
การพัฒนาที่ยั่งยืน
และภาพลักษณ์
องค์การ

30

50

ความโปร่งใสของ
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงานที่ปรากฏแก่ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับผลงาน
สาธารณะ
ที่เสนอขอรับรางวัล

หมายเหตุ แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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ข้อกําหนดของรางวัลคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศแต่ละประเภทรางวัล
ระดับของรางวัลมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการได้รับรางวัลในแต่ละประเภทรางวัล ดังนี้
1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน
ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้อง ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ
ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วนและการส่งเสริม
ให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน
ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วนและการส่งเสริมให้
เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่วน
ที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน
ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และส่วนที่ 2
ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน
ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้อง ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
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เกณฑ์การประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พิจารณาที่ความสําเร็จของการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ*อย่างเป็นรูปธรรม โดยกําหนดประเด็นการพิจารณา
และค่าคะแนน ดังตารางต่อไปนี้
ประเด็นการพิจารณา

ค่าคะแนน

1. การประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ เพือ่
ส่งเสริมการทํางานร่วมกับภาค
ส่วนอืน่ แบบหุน้ ส่วน (ระดับ
ความร่วมมือ)

70

1.1 สรุปความเป็นมา/สภาพ
ปัญหา และวัตถุประสงค์การ
ดําเนินโครงการ

10

1.2 อธิบายการดําเนินโครงการ
และการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการในระดับความร่วมมือ
(Collaboration) อย่างชัดเจน
โดยแสดงให้เห็นดังนี้
1) แนวคิดต่างๆ ที่ใช้ในการ
พัฒนาดําเนินงานโครงการ หรือ
ปรับปรุง หรือแก้ปัญหา

30

2) การกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ
-

(10)

(5)

แนวทางการพิจารณา

พิจารณาหลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่า ได้มีการจัดทําสรุปความ
เป็นมา/เหตุผล/ความจําเป็น/ปัญหา หรือความสําคัญ ซึ่งเป็นประเด็น
สําคัญ แนวโน้ม/สถานการณ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นที่นําไปสู่การริเริ่มการ
ดําเนินโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับความ
ร่วมมืออย่างชัดเจน
พิจารณาหลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่า มีการดําเนินโครงการ ในระดับ
ความร่วมมือ โดยอธิบายให้เห็นดังนี้

แนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ ที่นํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานโครงการ
ได้แก่ แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ/หรือแนวคิดอื่นๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น แนวคิ ด การจั ด การความรู้ การบริ ห ารจั ด การระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เป็นต้น
กําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ โดยมีการ
วิเคราะห์หรือระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรง กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรอง และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย หมายถึง ปัจ เจกบุค คล หรือ กลุ่มบุค คล องค์กร
สถาบัน หรือ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจ/
นโยบาย/โครงการ โดยแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้
1. ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยตรง (Primary stakeholders) คื อ บุ ค คล
หรือ กลุ่มผู้ได้รับผลจากโครงการโดยตรง ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นผลทางบวกหรือลบ เช่น ประชาชนในพื้นที่ ที่
ได้รับผลโดยตรงจากโครงการ มักมีการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
ตามเพศ ชั้นทางสังคม รายได้ อาชีพ หรือกลุ่มผู้ใช้บริการ
2. ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย รอง (Secondary stakeholders) คื อ บุ ค คล
กลุ่ม องค์กร สถาบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ซึ่งอาจแบ่งเป็น
เกี่ยวข้องโดยเงินทุน (เป็นผู้ออกทุน เช่น บริษัทคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทาน)
หรือเกี่ยวข้องโดยเป็นหน่วยงานผู้ดําเนินโครงการ (เช่น กระทรวง/ ทบวง/
กรม ผู้มีอํานาจหน้าที่) หรือเกี่ยวข้องโดยเป็นหน่วยงานอื่นๆ ที่มิใช่เจ้าของ
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ประเด็นการพิจารณา

ค่าคะแนน

3) รูปแบบหรือวิธีการดําเนินงาน
และการริเริ่มการดําเนินโครงการ
ว่าเป็นอย่างไร

(5)

4) การทํางานแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง

(5)

5) บทบาทของแต่ ล ะภาคส่ ว น
ภาคส่วนที่เข้ามาร่วมดําเนินงาน
อย่ า งชัด เจน โดยอธิ บายให้เห็น
บทบาทของหน่วยงาน

(5)

1.3 จัดทําระบบฐานข้อมูล
เครือข่ายภาคประชาชน/
เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือ
เครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ โดยมีการ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย

5

1.4 สรุปผลสําเร็จ/ประโยชน์ที่
ได้รับจากการดําเนินงาน และ
ปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งสรุป
ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จใน
การดําเนินโครงการ

10

แนวทางการพิจารณา
โครงการโดยตรงแต่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงรัฐบาลระดับ
ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของโครงการ หรือเกี่ยวข้องโดยเป็นผู้ติดตามเรื่องนั้นมา
โดยตลอด เช่น บุคคล หรือ NGOs หรือสถาบันการศึกษาที่ติดตามทําวิจัย
เรื่องนั้นมาโดยเฉพาะ หรืออาจเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ เช่น นักการเมือง
ในท้องที่ ผู้นําชาวบ้าน ผู้อาวุโส ผู้นําทางศาสนา ฯลฯ อันเป็นบุคคลที่อาจมี
บทบาทอํานาจในการเป็นผู้นําทางความคิด
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีความสําคัญ (Importance) หรือ มีบทบาทอํานาจ (Influence) ที่
ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ
รู ป แบบหรื อ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานที่ นํ า มาใช้ ใ นการดํ า เนิ น โครงการเพื่ อ
ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนให้ เ ข้ า มามี บ ทบาทในระดั บ ความ
ร่วมมือโดยอธิ บ ายให้ เ ห็น อย่ า งชั ดเจนว่ า วิ ธีก ารดํา เนิน งานตั้ง แต่ ริ เ ริ่ ม
โครงการเป็นอย่างไร
การบูรณาการการทํางานร่วมกัน หรือการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจต่างๆ หรือ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ จ้ า ภาพหรื อ เจ้ า ของภารกิ จ /โครงการที่
ดํา เนิน การ เป็น ต้น และภาคส่ว นอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม เครือข่ายนักวิชาการต่างๆ ในพื้นที่ เป็นต้น
บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานโครงการ เช่น
การมีบทบาทเป็นเจ้าภาพหลักในดําเนินการ หรือเป็นผู้ร่วมดําเนินการใน
กิ จ กรรม/ขั้ น ตอนใด หรื อ เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น งบประมาณ/ทรั พ ยากร/องค์
ความรู้ เป็ น ต้ น โดยอธิ บ ายให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนเกี่ ย วกั บ บทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าภาพ/เจ้าของโครงการว่า มีการทํางานร่วมกับ
ภาคประชาชนหรื อ ชุ ม ชนแบบมี ส่ ว นร่ ว มในบทบาทใดต่ อ ไปนี้ ได้ แ ก่
บทบาทการเป็ น Key Actor หรื อ Facilitator หรื อ Network Manager
หรือ Partnership และอธิบายบทบาทของภาคประชาชนหรือภาคส่วนอื่น
ที่เข้ามาร่วมดําเนินงานว่า มีบทบาทในการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
อย่างไรด้วย เช่น มีบทบาทเป็นสมาชิกเครือข่ายและร่วมในการเฝ้าระวัง
โรคระบาดสัตว์ เป็นต้น
พิจารณาหลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่า มีการจัดทําระบบฐานข้อมูล
เครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือเครือข่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ซึ่งระบบฐานข้อมูลนี้ ควรมีองค์ประกอบ
สําคัญ ประกอบด้วย ที่มา หรือวัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่าย จํานวน
สมาชิก (ชื่อ และที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้) โดยอาจแสดง
ในรูปแบบเอกสารรายงาน ที่ได้จัดทําขึ้น หรือรูปแบบของ file เอกสาร
เป็นต้น ซึ่งต้องมีการจัดทําข้อมูลดังกล่าวให้มีความทันสมัย และถูกต้อง
โดยแสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
พิจารณาจากหลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่า ได้จัดทําสรุปผลสําเร็จ/
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินงาน โดยระบุผลสําเร็จหรือประโยชน์ที่
ได้รับ ทั้งในเชิง ปริม าณ และเชิง คุณ ภาพที่เป็นเชิง ประจัก ษ์ ซึ่ง อาจเป็ น
ผลสําเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับในเชิงสังคม หรือเชิงเศรษฐกิจก็ได้ และสรุป
ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน รวมทั้งสรุปปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสําเร็จในการดําเนินโครงการอย่างชัดเจน
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ประเด็นการพิจารณา

ค่าคะแนน

แนวทางการพิจารณา

1.5 จัดทําสรุปรูปแบบ (Model)
ที่ใช้ในการดําเนินโครงการที่เป็น
ภาพหรือแผนภาพ ซึ่งมีทิศทาง/
เป้าหมายที่ชัดเจน

10

1.6 มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนิน
โครงการต่อสาธารณะ

5

พิจารณาจากหลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่า มีการจัดทํารูปแบบ
(Model) ที่เป็นแผนภาพหรือรูปแบบ ซึ่งเป็นการสรุปกรอบความคิดที่ใช้ใน
การดําเนินโครงการที่ใช้แนวคิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารราชการ โดยรูปแบบ/แผนภาพดังกล่าว ต้องแสดงให้เห็นความ
เชื่อมโยงของแนวคิดและวิธีการดําเนิน งาน รวมทั้ง ผลสํา เร็จ ตลอดจน
เป้าหมายที่ต้องการของหน่ว ยงาน เพื่อให้รูป แบบที่ไ ด้นี้ สามารถนํา ไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือขยายผลในการดําเนินงานโครงการ เพื่อ
ส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ในภารกิจด้านอื่นหรือในหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป
พิจารณาจากหลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่า ส่วนราชการมีการจัด
กิจกรรม หรือมีการดําเนินงานที่เป็นการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ผลการ
ดําเนินงานของโครงการ โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดเวทีสัมมนา/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทําเอกสารถอดบทเรียนเพื่อใช้ในการเผยแพร่ การ
จัดกิจกรรม Open house เป็นต้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนว
ปฏิบัติที่ดีจากการดําเนินโครงการดังกล่าว และนําไปสู่การขยายผลต่อไป

2. ระดับความพึงพอใจของภาค
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ

15

พิจารณาจากหลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่า มีการประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดํา เนิน
โครงการที่เป็น การส่ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแบบมี ส่วนร่ว มหรื อ เปิ ด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยเป็นการ
วัดผลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดําเนินโครงการ ด้วยการวัดความพึงพอใจในการเข้า
มามีบทบาทร่วมดําเนินการโครงการของประชาชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อ งกั บหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของโครงการ หรือ การวัด
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อผลการดําเนินงาน

3. แผนการส่ ง เสริ ม การบริ ห าร
ราชการแบบมีส่วนร่วม

15

พิจารณาจากหลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่า มีการจัดทําแนวทางหรือ
แผนงานที่คาดว่าจะดําเนินการในอนาคต เพื่อใช้สําหรับเป็นแนวทางการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยแนวทาง
หรื อ แผนงานดั ง กล่ า ว ควรประกอบด้ ว ยประเด็ น หลั ก ได้ แ ก่ ทิ ศ ทาง/
เป้าหมายที่จะก้าวไปต่อไป พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย กรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน (อาจกําหนดเป็น Phase) และขอบเขตการดําเนินงานว่าเป็น
อย่างไร ซึ่งแนวทาง/แผนดังกล่าว จะเป็นแนวทางที่หน่วยงานนําไปใช้ใน
การขยายผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
ในภารกิจ หรือโครงการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

รวมคะแนน

100

*การมีสว่ นร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง กิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน
ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ร่ ว มคิ ด ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มดํ า เนิ น การ ร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล โดยการออกไปสนทนาพูดคุยกับหรือการดําเนินโครงการของรัฐ ซึ่งไม่รวมถึง
บุคลากรภาครัฐที่อยู่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นสาธารณะหรือประเด็นการพัฒนาในพื้นที่หรือการ
ดําเนินโครงการของรัฐ และเป็นสื่อกลางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผู้ตัดสินใจและรับฟังความคิดเห็นพร้อม
มุมมองต่างๆโดยภาครัฐทําให้ เห็ นและเชื่อได้ ว่ามุมมองและสิ่งที่ประชาชนให้ความเห็นหรื อเรียกร้อ งและ
แสดงออกได้รับการนํามาพิจารณาโดยคณะผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ โดยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
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(ที่มา:IAP2-International Association for Public Participation) ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) : เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน
ของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการนําเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานและมีความสําคัญ
มาก ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจากภาครัฐสู่ประชาชน
ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ (To Consult) : เป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบโดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ และนําข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงนโยบาย พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ
ระดับที่ 3 การเข้ามามีบทบาท (To Involve) : เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่าง
จริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการ
ปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบ อํานวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจ
ร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้มักดําเนินการในรูปแบบกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม
ระดับที่ 4 ความร่วมมือ (To Collaborate) : เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูงมี
เป้าหมายสําคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนา
ทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น การมีส่วน
ร่วมในระดับนี้ คือการสัญญาให้กับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า เราจะร่วมงานกับประชาชนเพื่อได้
ข้อเสนอแนะและแนวความคิดใหม่ รวมทั้งนําข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจให้
มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจที่ค่อนข้างสูง รูปแบบ
การมีส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน เป็นต้น
ระดับที่ 5 การเสริมอํานาจ (To Empower) : เป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้ามามี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุด เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ โดยหน่วยงานภาครัฐ
จะต้ อ งดํ า เนิ น การตามการตั ด สิ น ใจของประชาชนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในระดั บ สู ง สุ ด นี้ เน้ น ให้
ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ดําเนินภารกิจและภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน
เท่านั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้ ได้แก่ การลงประชามติ หรือสภาเมือง
ข้อกําหนดของรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ระดับของรางวัลมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการได้รับรางวัล ดังนี้
ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับดี ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
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ปฏิทินกิจกรรมการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสตั ว์ ประจําปี พ.ศ.2560
วัน เดือน ปี
21 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560
1 – 15 ธันวาคม 2559
15 ธันวาคม 2559– 15 มกราคม 2560
15-31 มกราคม 2560
1 – 15 กุมภาพันธ์ 2560
16 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560
1 – 30 เมษายน 2560
5 พฤษภาคม 2560

กิจกรรม
ประกาศรับสมัครและหน่วยงานยื่นใบสมัครขอรับ
รางวัลฯ
ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัคร หลักเกณฑ์การ
ประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ส่วนกลาง
ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัคร หลักเกณฑ์การ
ประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานใน
พื้นที่เขต 9 เขต
จัดคลินิกให้คําปรึกษาในการเสนอผลงานสมัครขอรับ
รางวัลฯ
ตรวจประเมินเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
เบื้องต้น
ตรวจประเมินผลการดําเนินงาน ณ พื้นที่ของ
หน่วยงาน
พิจารณาผลการตัดสิน และประกาศรายชื่อผลงานที่
ได้รับรางวัลฯ
มอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2560

* หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :
นายสมเกียรติ กรอบแก้ว
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1513
โทรสาร : 0-2653-4939
e-mail : manage@dld.go.th
สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://manage.dld.go.th

ภาคผนวก

แบบฟอร์มใบสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2560
(DLD Quality Awards 2017)
ประเภท

รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

ชื่อผลงาน :

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

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………..

ตําแหน่ง ………………………………………

สํานัก/กอง …………………………………………………

เบอร์โทรศัพท์ …………………………………

เบอร์โทรศัพท์มือถือ………………………………………

เบอร์โทรสาร……………………………………

e – Mail…………………………………………………….

แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์

พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น

คําอธิบาย : กรณีหน่วยงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนา
การบริการที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร
ชื่อผลงาน

:

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

ชื่อหน่วยงาน

:

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

รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)













เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน หรือ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
หรือรางวัลอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ (มีการเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการร้องเรียน
เป็นผลงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน
เป็นผลงานที่มีการให้บริการในหน่วยบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานบริการทั่วประเทศ
เป็นผลงานที่สามารถแสดงผลการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป็นผลงานที่มีลักษณะบูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงานมาให้บริการในสถานที่เดียว
เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ
(e-Service)
เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและการ
ให้บริการเชิงรุก
เป็นผลงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

1

แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์

พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น

คําอธิบาย : กรณีหน่วยงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนา
การบริการที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร
ชื่อผลงาน

:

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

ชื่อหน่วยงาน

:

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

รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ
โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)













เป็นผลงานที่มกี ารปรับปรุงบริการที่เกิดจากการทํางานร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน
ประกอบด้วย ส่วนราชการอย่างน้อย 2 ส่วนราชการ (กรม จังหวัด หรือสถาบันอุดมศึกษา
ในกํากับของรัฐ) และหน่วยงานของรัฐประเภทอื่น เช่น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น และ/หรือองค์กรต่าง ๆ เช่น ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่อยูใ่ น
กํากับของรัฐ กลุ่มชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น
เป็นผลงานที่มกี ารจัดทําเป็นข้อตกลงการดําเนินการร่วมกัน
เป็นผลงานที่มผี ลการดําเนินการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเป้าหมายของการ
ปรับปรุงบริการ
เป็นผลงานที่มกี ารดําเนินการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
เป็นผลงานที่มแี ผนการดําเนินการร่วมกันตั้งแต่เริ่มโครงการที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน
เป็นผลงานที่มีลักษณะบูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงานมาให้บริการในสถานที่เดียว
เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ
(e-Service)
เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและการ
ให้บริการเชิงรุก
เป็นผลงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2

แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์

พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น

คําอธิบาย : กรณีหน่วยงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนา
การบริการที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร
ชื่อผลงาน

:

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

ชื่อหน่วยงาน

:

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

รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)














เป็นผลงานที่มกี ารจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์
เป็นผลงานที่มกี ารนําเทคนิคการบริหารจัดการ เครื่องมือ หลักการใหม่ ๆ มาใช้ แล้วทําให้
เกิดกระบวนการทํางานใหม่
เป็นผลงานที่มกี ารนําเทคนิคการบริหารจัดการ เครื่องมือ หลักการใหม่ ๆ มาใช้ แล้วทําให้
เกิดงานบริการหรือรูปแบบการให้บริการใหม่
เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี
เป็นผลงานที่มกี ารนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับการ
ยอมรับจากสาธารณะ
เป็นผลงานมีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ
ประชาชน
เป็นผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ที่ไม่เคยมีในเมืองไทยมาก่อน
เป็นผลงานที่มลี ักษณะบูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงานมาให้บริการในสถานที่เดียว
เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ
(e-Service)
เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและการ
ให้บริการเชิงรุก
เป็นผลงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
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แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น

คําอธิบาย : กรณีหน่วยงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนา
การบริการที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร
ชื่อผลงาน

:

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

ชื่อหน่วยงาน

:

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

รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)











เป็นผลงานที่พัฒนาการให้บริการ โดยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกต์ใช้
เป็นผลงานที่นําไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ผลงานไม่เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลแล้ว
เป็นผลงานที่มกี ารพัฒนาบริการต่อยอดจากผลงานที่เคยได้รับรางวัล
เป็นผลงานที่มลี ักษณะบูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงานมาให้บริการในสถานที่เดียว
เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ
(e-Service)
เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและการ
ให้บริการเชิงรุก
เป็นผลงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

4

แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์
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บทสรุปสาระสําคัญของผลงานทีเ่ สนอขอรับรางวัล (Executive Summary)
ประเภทรางวัล :
ชื่อผลงาน
:
ชื่อหน่วยงาน :

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

สรุปผลงานโดยย่อ :
โปรดสรุปเนื้อหาของผลงาน โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A 4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
16 โดยครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้
1.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 แนวทางในการปรับปรุงบริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงบริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 จุดเด่นของผลงาน และปัจจัยความสําเร็จ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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รายงานผลการดําเนินการ
1. ปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุง
(อธิบาย ความเป็นมา ปัญหา และความสําคัญที่นํามาสู่การริเริ่มกิจกรรม/โครงการ เพื่อการแก้ปัญหา
โดยให้เขียนประเด็นที่เป็นหัวใจสําคัญ แนวโน้ม และเงื่อนไขของสถานการณ์ รวมทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบด้วย)
(ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
--รูป—
แผนผังการปฏิบัติงานเดิม
2. ผู้นาํ เสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ดําเนินการ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
(ระบุว่าใครมีสว่ นร่วมในการออกแบบและ/หรือดําเนินการ ให้รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้ง ข้าราชการ
หน่วยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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3. ผลงานที่เป็นความคิดริเริม่ ในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
(ให้อธิบายให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนาบริการ และแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปแบบใหม่
ระบุแนวคิด/แรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มทีท่ ําให้การปรับปรุงบริการประสบความสําเร็จ
(ความยาวไม่เกิน 1,400 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
--รูป-แผนผังการปฏิบัติงานใหม่
4. กลยุทธ์ทนี่ าํ มาใช้ให้การพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ
(สรุปวัตถุประสงค์หลักและกลยุทธ์ที่ใช้ว่ามีวิธีการอย่างไร และแผนปฏิบัติการในการนํากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ ใครเป็นผู้ดําเนินการ) (ความยาวไม่เกิน 1,400 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
5. ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ
(ระบุทรัพยากรทั้งด้านการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ผู้สนับสนุนทางการเงินของการดําเนินโครงการและ
อธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจายทรัพยากร) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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6. ขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ
6.1 ลําดับขั้นตอนในการพัฒนา
(อธิบายขั้นตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการริเริ่มพัฒนาการบริการจนถึงขั้นวางแผน
การพัฒนา) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.2 ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ
(อธิบายขั้นตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ)
(ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ
(อธิบายวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ์) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ
(ระบุปัญหา อุปสรรคหลักที่พบระหว่างการดําเนินการและวิธีการจัดการกับปัญหา)
(ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
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8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ
(อธิบาย ผลลัพธ์ ผลสําเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือ
ผู้ได้รับประโยชน์) (ความยาวไม่เกิน 1,400 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
9. การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ
(อธิบายถึงวิธีการที่ทําให้เกิดความยั่งยืนในแง่ต่าง ๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
สถาบันและกฎระเบียบ เป็นต้น และอธิบายว่าหากการพัฒนาการบริการหรือ ความคิดริเริ่มนี้ถูกจําลอง
แบบหรือเผยแพร่สู่การบริการสาธารณะในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ จะสามารถนําไปขยายผลได้
อย่างไร) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
10. บทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร
(อธิบายถึงองค์ประกอบหลักที่ทําให้ประสบความสําเร็จ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดําเนินการพัฒนาบริการ
และข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินการต่อไปในอนาคต) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
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แบบฟอร์มใบสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2560
(DLD Quality Awards 2017)
ประเภท

ชื่อผลงาน :

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

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

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………..

ตําแหน่ง ………………………………………

สํานัก/กอง …………………………………………………

เบอร์โทรศัพท์ …………………………………

เบอร์โทรศัพท์มือถือ………………………………………

เบอร์โทรสาร……………………………………

e – Mail…………………………………………………….

แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์

พ.ศ. 2560

บทสรุปสาระสําคัญของผลงานทีเ่ สนอขอรับรางวัล (Executive Summary)
ประเภทรางวัล :
ชื่อผลงาน
:
ชื่อหน่วยงาน :

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

สรุปผลงานโดยย่อ :
โปรดสรุปเนื้อหาของผลงาน โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A 4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
16 โดยครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้
1.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 แนวทางในการปรับปรุงบริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงบริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 จุดเด่นของผลงาน และปัจจัยความสําเร็จ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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รายงานผลการดําเนินการ
1. การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ เพื่อส่งเสริมการทํางานร่วมกับภาคส่วนอื่นแบบหุ้นส่วน (ระดับ
ความร่วมมือ) (โปรดระบุ/อธิบาย/สรุป และแนบเอกสารประกอบในแต่ละประเด็นการพิจารณาต่อไปนี้)
1.1 สรุปความเป็นมา/สภาพปัญหา และวัตถุประสงค์การดําเนินโครงการ
(อธิบายความเป็นมา สภาพปัญหา หรือเหตุผลสําคัญที่นํามาสู่การริเริ่มการดําเนินโครงการ/
การแก้ปัญหา และระบุแนวโน้ม/เงื่อนไขของสถานการณ์ รวมทั้งระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ)
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2 อธิบายการดําเนินโครงการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
ในระดับความร่วมมือ (Collaboration) อย่างชัดเจน ในประเด็นดังต่อไปนี้
1) แนวคิดต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาดําเนินงานโครงการ หรือปรับปรุง หรือแก้ปัญหา
........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3) รูปแบบหรือวิธีการดําเนินงาน และการริเริ่มการดําเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4) การทํางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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5) อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนภาคส่วนที่เข้ามาร่วมดําเนินงานอย่างชัดเจน โดยอธิบายให้เห็น
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐด้วยว่า มีบทบาทอย่างไรในการดําเนินโครงการ (เป็น Key Actor
หรือ Facilitator หรือ Network Manager หรือ Partnership)
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.3 จั ด ทํ า ระบบฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยภาคประชาชน/เครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม หรื อ เครื อ ข่ า ยอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ โดยมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.4 จัดทําสรุปผลสําเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินงาน และปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งสรุปปัจจัย
ที่มีผลต่อความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
(อธิบาย/ระบุผลสําเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่เป็นเชิงประจักษ์
โดยอาจเป็นผลสําเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับในเชิงสังคม หรือเชิงเศรษฐกิจก็ได้ ซึ่งควรประกอบด้วย
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ รวมทั้งระบุปัญหา/อุปสรรค
และเงื่อนไขหรือปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน)
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.5 จั ด ทํ า สรุ ป รู ป แบบ (Model) ที่ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น โครงการที่ เ ป็ น ภาพหรื อ แผนภาพ ซึ่ ง มี ทิ ศ ทาง/
เป้าหมายที่ชัดเจน
(การสรุปกรอบแนวคิดในการทํางาน โดยจัดทําเป็นภาพ/แผนภาพที่เป็นรูปแบบ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงของแนวคิ ด และวิธีการ/กระบวนการดําเนินการโครงการ ที่ให้ความสําคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ รวมทั้งแสดงให้เห็นผลสําเร็จ/เป้าหมายที่ต้องการ)
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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1.6 มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินโครงการต่อสาธารณะ
(ระบุ วิ ธี ก าร/กิ จ กรรม/การดํ า เนิ น งาน ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ เผยแพร่
ผลการดําเนินงาน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ระดับความพึงพอใจของภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
□ ไม่มี
□ มี (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)
 จํานวนตัวอย่างประชากรที่สํารวจ จํานวน ................. ตัวอย่าง
 แบบสํารวจที่ใช้ในการสํารวจความพึงพอใจ จํานวน .................. ชุด
 ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง.........................
สูตรการคํานวณ ดังนี้
x = ผลคะแนนความพึงพอใจ n = จํานวนประชากรตัวอย่าง
3. แผนการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
□ ไม่มี
□ มี (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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