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ความเปนมา 

พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6  

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้ เพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดข้ันตอน

การปฏิบัติงานท่ีเกินจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

กรมปศุสัตว ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย

หลักเกณฑและวิธกีารบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  โดยดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ท่ีสําคัญอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการดานสินคาปศุสัตวท่ีตองมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ปลอดภัย มี

ปริมาณเพียงพอ และสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมุงเนนใหความสําคัญในดานคุณภาพการ

ใหบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการในทุกกลุม การลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบรกิาร  

โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการองคการในภาพรวม เพื่อทําใหการดําเนินงานของกรมปศุสัตวมีความสอดคลองและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันท้ังระบบและนําไปสูการเปนองคการคุณภาพในระดับสากล 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว กรมปศุสัตว จึงไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ผลักดันให

หนวยงานตางๆ ในสังกัด พัฒนาคุณภาพการใหบริการดวยการปรับปรุงกระบวนการของหนวยงาน โดย

ดําเนินการเปน 2 แนวทาง คือ 

1. การกําหนดเปนตัวช้ีวัดภาคบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในกรม

ปศุสัตว (ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหนวยงาน) โดยใหทุกหนวยงานดําเนินการ

ปรับปรุงกระบวนงานใหดีข้ึน มุงเนนการสรางนวัตกรรมใหเกิดข้ึนในกระบวนงาน เพื่อเพิ่มคุณคาผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน ซึ่งนําไปสูการสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การดําเนินงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การลดข้ันตอนและระยะเวลา การลดคาใชจายของกระบวนงาน เปนตน โดยดําเนินการ

ต้ังแตป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน 

2. การสงเสริมใหหนวยงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว (DLD Quality Awards) เพื่อ

สรางบรรยากาศและแรงจูงใจ ใหหนวยงานเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

และกําหนดให ม ีการต ิดตามประเม ินผลการดําเนินงานเพ ื่อมอบ “รางว ัลค ุณภาพกรมปศุสัตว” แก

หนวยงานท ี่สามารถพ ัฒนาค ุณภาพการใหบริการไดอยางม ีประส ิทธ ิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด โดย

การนําหลักเกณฑการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ มาเปนแนวทางในการประเมินผลเพื่อยกระดับการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตวใหมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการไปสูระดับสากล 
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รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2561  

(DLD Quality Awards 2018) 

 “รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2561 (DLD Quality Awards 2018)” เปนรางวัลท่ีมอบ
ใหแกหนวยงานภายในกรมปศุสัตวท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานการใหบริการแกผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการบริหารราชการของกรมปศุสัตวมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา เปนไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สมควรเปนแบบอยางท่ีดีใหแกหนวยงานอื่น 
รวมท้ังเปนการสรางบรรยากาศและแรงจูงใจใหหนวยงานเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานอยาง
ตอเนื่อง ยกระดับคุณภาพการใหบริการท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย และยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตวใหมีประสิทธิภาพ และมี
มาตรฐานการไปสูมาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตวเปนรางวัลอันทรงเกียรติท่ีกรมปศุสัตวมอบให
หนวยงานในสังกัดท่ีมีความมุงมั่น ต้ังใจในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และสามารถใหบริการแกผูรับบริการ
อยางเปนเล ิศ  

ประเภทรางวัล 
รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 2 ประเภทรางวัล ดังนี ้
1. รางวัลหนวยงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการท่ีเปนเลิศ พิจารณาจากหนวยงานในสังกัดกรม

ปศุสัตว ท่ีไดมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2560 
(สํานัก/กอง หนวยงานเทียบเทา สํานักงานปศุสัตวเขต และสํานักงานปศุสัตวพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) โดยมี
คะแนนผลการประเมินสูงสุด 3 ลําดับแรก 

2. รางวัลคุณภาพการบริการท่ีเปนเลิศ เปนรางวัลท่ีมอบใหกับหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว แบงเปน 
5 ดาน ไดแก   

1) ดานมาตรฐานการบริการ พิจารณาจากผลการนํามาตรฐานการใหบริการไปดําเนินการ
ขยายผลในหนวยบริการสาขา โดยเจตนารมณของรางวัลเพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่ดี อยางมี
มาตรฐานและท่ัวถึง โดยพิจารณาผลงานท่ีขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว ประเภทรางวัลคุณภาพการบริการท่ีเปนเลิศ 
หรือรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ไมเกิน 3 ป 

(2) สามารถขยายผลในหนวยบริการสาขา ไดไมนอยกวารอยละ 80 ของหนวยบริการท่ัวประเทศ 
(ตองแสดงใหเห็นวาจํานวนสาขาท้ังหมดเปนเทาใด) โดยใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกันกับผลงานท่ีไดรับรางวัล
ตามขอ (1) 

(3) หนวยบริการสาขาท่ีขยายผลอยางเปนรูปธรรม มีการดําเนินงานแตละแหงไมนอยกวา 1 ป 
(ในวันท่ีเปดรับสมัคร) 

2) ดานนวัตกรรมการบริการ พิจารณาจากผลการดําเนินการท่ีแสดงถึงการสรางสรรคงาน
บริการ หรือคิดคนผลิตภัณฑใหมในการใหบริการประชาชน โดยเจตนารมณของรางวัลเพื่อใหหนวยงาน
สรางสรรครูปแบบการใหบริการใหมๆ ท่ีสอดคลอง ทันตอสถานการณและความตองการของประชาชน โดย
พิจารณาผลงานท่ีขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังตอไปนี ้

 (1) ตองเปนผลงานการใหบริการท่ีเปนการสรางบริการใหม การใหบริการในรูปแบบใหม
สรางกระบวนงานใหม การออกแบบนโยบายหรือประยุกตใชเครื่องมือนโยบายใหม หรือเปนการวางระบบใหม
หรือเทคโนโลยีใหม ท่ีไมเคยเกิดข้ึนในประเทศไทยมากอน มาใชในการใหบริการ 
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(2) ตองเปนผลงานท่ีคิดคนมาไมเกิน 3 ป (ในวันท่ีเปดรับสมัคร) และมีการนําผลงานไปใชแลว
จริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป (ในวันท่ีเปดรับสมัคร)  

3) ดานพัฒนาการบริการ พิจารณาจากผลการดําเนินการท่ีปรับปรุงการใหบริการประชาชนแลว
สงผลใหเกิดการพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยเจตนารมณของรางวัลเพื่อใหหนวยงานพัฒนางาน
บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและสอดคลองกับความตองการของประชาชน สงผลใหประชาชน
ไดรับบริการท่ีดีข้ึน โดยพิจารณาผลงานท่ีขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังตอไปนี ้

(1) ตองเปนผลงานการใหบริการท่ีเปนการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการ หรือเปล่ียนแปลงแบบ
แผนการประสานงานเช่ือมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสียฝายตางๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิม 

(2) ผลงานท่ีเสนอตองไมเปนรูปแบบเดียวกับผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลมาแลว 
(3) ตองเปนผลงานท่ีพัฒนามาไมเกิน 3 ป (ในวันท่ีเปดรับสมัคร) และมีการนําผลงานไปใช

แลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป (ในวันท่ีเปดรับสมัคร) 
หมายเหตุ หากผลงานมีรูปแบบคลายคลึงกับผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลตองมีการอางอิงและ

นําเสนอการพัฒนาตอยอดท่ีสงผลใหงานบริการดีข้ึน 

4) ดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม พิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีแสดงใหเห็นวามีการ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการ และมีการทํางานแบบรวมมือกันในลักษณะหุนสวน 
หรือภาคีเครือขาย โดยเจตนารมณของรางวัลเพื่อใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
ราชการในระดับโครงการ (Project Level) ซึ่งเปนการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาแบบมีสวน
รวม โดยพิจารณาผลงานท่ีขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังตอไปนี ้

(1) โครงการท่ีเสนอขอรับรางวัลฯ ตองเปนโครงการท่ีมีการดําเนินงานสอดคลองตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน หรือสอดคลองกับภารกิจ/ประเด็นท่ีเปนนโยบายเรงดวนสําคัญของรัฐบาล  

(2) เปนการดําเนินงานโครงการมีการสงเสริมบทบาทภาคประชาชนในการเขามามีสวนรวมใน
การบริหารราชการในระดับความรวมมือ (ภาคีเครือขาย หรือหุนสวนความรวมมือ) 

(3) เปนผลงานท่ีมีการดําเนินการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

5) ดานการบรกิารที่เปนเลศิ พจิารณาจากผลการดําเนินการท่ีเปนภาพรวมของหนวยงาน ท่ีมีความ
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรของประเทศ โดยพิจารณาผลงานท่ีขอรับรางวัลตามเง่ือนไข ดังตอไปน้ี 

(1) เปนผลงานในลักษณะภาพรวมของการบริการของหนวยงาน ท่ีแสดงความมุงมั่นในการใหบริการ
ประชาชน/ผูรับบริการ ซึ่งสะทอนผานโครงการ/ผลงาน ท่ีดําเนินการมาอยางตอเน่ือง และประสบความสําเร็จจนเปนท่ี
ยอมรับ 

(2) เปนผลงานท่ีมีการเช่ือมโยงและบูรณาการการทํางาน เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน 
(3) เปนโครงการท่ีเกิดประโยชน และสงผลกระทบสูง (High Impact) ตอเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 
(4) เปนผลงานท่ีแสดงใหเห็นผลลัพธ (Outcome) ท่ีสามารถสงเสริมยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ 

และปองกันแกไขปญหาท่ีสําคัญของประเทศได  
(5) ตองมีการประเมินผล (ตามขอ (4)) และแสดงผลการประเมินท่ีมีหลักฐานเปนรูปธรรม รวมถึงมี

การปรับปรุงผลงานอยางตอเน่ือง 
(6) ตองแสดงใหเห็นถึงความตอเน่ืองของโครงการ ซึ่งนําไปสูความย่ังยืน 
(7) ตองตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals หรือ 

SDGs) ขององคการสหประชาชาติ 
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เกณฑการประเมินรางวัลคุณภาพการบริการท่ีเปนเลิศ  

เกณฑการประเมินรางวัลคุณภาพการบริการท่ีเปนเลิศ จําแนกออกเปน 2 กลุม ไดแก 
กลุมที่ 1 ประกอบดวย 4 ประเภทรางวัล ไดแก ดานมาตรฐานการบริการ ดานนวัตกรรมการบริการ ดาน

พัฒนาการบริการ และดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ซึ่งมีประเด็นการประเมินออกเปน 4 สวน ไดแก การ
วิเคราะหปญหา แนวทางการแกไขปญหา การนําไปปฏิบัติ และผลผลิต/ผลลัพธ และความย่ังยืนของโครงการ 
ประกอบดวยคําถาม จํานวน 13 ขอ และมีสัดสวนของคะแนน ดังน้ี 

 

ประเดน็ ขอคาํถาม คะแนนเต็ม 
1. การวิเคราะหปญหา (5 คะแนน) 
 1. มีความเปนมา ปญหาและความสําคัญท่ีนํามาสูการดําเนินโครงการตามพันธกิจ

ของหนวยงาน อยางไร 
อธิบายความสําคัญปญหา ท่ีเชื่อมโยงกับภารกิจหลักของหนวยงานตนสังกัด และ

ยุทธศาสตรของหนวยงาน/ประเทศ 

5 

2. แนวทางการแกไขปญหา (25 คะแนน) 
 2. มีวิธีการอยางไรในการแกไขปญหา 

อธิบายแนวทางการแกไขปญหาในภาพรวม 
10 

 3. มีวิธีการแกไขปญหาและปรับปรุงการบริการ/คุณภาพชีวิตของผูรับบริการได 
อยางไร 

อธิบายกลยุทธในการแกไขปญหา ซึ่งประกอบดวยกลยุทธและกลุมเปาหมายของการ
ดําเนินโครงการ (เชื่อมโยงกับขอ 10.) และระบุวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินการ 
(เชื่อมโยงกับขอ 6.) 

10 

 4. แนวคิดใหมท่ีนําเสนอคืออะไร 
สิ่งท่ีแตกตางไปจากเดิมคืออะไร อาจเปรียบเทียบสิ่งเดิมกับสิ่งใหม (เชื่อมโยงกับขอ 2.) 

5 

3. การนําไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 
 5. ใครเปนผูริเริ่มและผูดําเนินโครงการ และมีผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนิน 

โครงการนี้มากนอยเพียงใด 
ระบุผูริเริ่ม และผูดําเนินโครงการ และระบุขนาดของผูรับบริการท่ีไดรับผลกระทบท้ัง

ทางบวกและทางลบ 

10 

 6. มีการนํากลยุทธไปปฏิบัติอยางไร และใชทรัพยากรอะไรบางในการดําเนินการ 
ขยายความกลยุทธจากขอ 3. ท่ีได นําไปปฏิบัติ และระบุทรัพยากรท่ีใชในการ

ดําเนินการตลอดจนวิธีการจัดสรรทรัพยากรดังกลาว 

5 

 7. ใครเปนผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการออกแบบการพัฒนาการ 
บริการ และผูมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ 

ระบุผูมีสวนรวมในการดําเนินการ ท้ังรวมออกแบบ และดําเนินโครงการ 

5 

 8. ผลผลิตท่ีสําคัญจากการดําเนินโครงการคืออะไร และมีความเช่ือมโยงกับ
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) 

ระบุผลผลิตท่ีสําคัญของการดําเนินการ (สอดคลองกับขอ 4. หรือไม อยางไร) 
ตลอดจนความความเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององคการสหประชาชาติ 
อยางนอย 1 ประเด็น 

5 

 9. มีปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินโครงการอะไรบาง และ
วิธีการในการบริหารจัดการอยางไร 

5 
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ประเดน็ ขอคาํถาม คะแนนเต็ม 
4. ผลผลิต/ผลลัพธ และความยั่งยืนของโครงการ (40 คะแนน) 
 10. ผูรับบริการไดรับประโยชนอะไรจากโครงการนี้บาง 

อธิบายประโยชนท่ีไดจากการดําเนินโครงการท่ีเชื่อมโยงกับขอ 3. 
20 

 11. การดําเนินโครงการ มีการประเมินผลท่ีเปนทางการ และนําผลการประเมิน
มาใชในการพัฒนางานบริการหรือไม อยางไร 

ระบุวิธีการและผลการประเมินอยางเปนทางการจากผูรับบริการ และวิธีการนําผลการ
ประเมินน้ันไปใชในการปรับปรุงงานบริการ 

5 

 12. โครงการมีความยั่งยืน และสามารถขยายรูปแบบการดําเนินการไปยัง
หนวยงานอื่นๆ ไดหรือไม อยางไร 

อธิบายความย่ังยืนในประเด็นตางๆ เชน การเงิน เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม และกฎระเบียบ เปนตน รวมถึงอธิบายความสามารถและวิธีการขยายรูปแบบไป
ยังหนวยงานอ่ืนระดับชาติ/นานาชาติ 

10 

 13. บทเรียนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ มีอะไรบาง และมีแนวทางใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืนอยางไร 

อธิบายบทเรียนท่ีไดรับท่ีจะผลักดันใหเกิดความย่ังยืนตามเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ขององคการสหประชาชาติ 

5 

รวมคะแนนเตม็ 100 
 

กลุมที่ 2 ดานการบริการท่ีเปนเลิศ ประกอบดวยประเด็นในการประเมิน จํานวน 6 ประเด็น และมี
สัดสวนของคะแนน ดังนี้ 
 

ประเด็น คะแนนเต็ม 
1. ความสําคัญ และการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรของประเทศ/หนวยงาน 10 
2. วัตถุประสงคของโครงการเพื่อการแกไขปญหา/สงเสริมการดําเนินการ 10 
3. กระบวนการดําเนินการท่ีดี 20 
4. ปญหาอุปสรรค และกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี 10 
5. ระดับของผลผลิต/ผลลัพธ และผลกระทบท่ีเปนรูปธรรม ซึ่งแสดงใหเห็นการแกไขปญหา 
หรือสงผลตอความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตรสําคัญ/การแกไขปญหาสําคัญของประเทศ 

30 

6. ความยั่งยืนของโครงการ โดยเช่ือมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ขององคการสหประชาชาติ รวมถึงแนวทางการขยายผล
การดําเนินการ 

20 

รวมคะแนนเต็ม 100 
 

ระดับของรางวัล 
1. รางวัลหนวยงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการท่ีเปนเลิศ ไมมีระดับของรางวัล  
2. รางวัลคุณภาพการบริการท่ีเปนเลิศ แบงรางวัลออกเปน 2 ระดับ ไดแก  

1) ระดับดีเดน จะพิจารณาใหแกผลงานท่ีมีผลคะแนนรวม 85 คะแนนข้ึนไป 
2) ระดับดี จะพิจารณาใหแกผลงานท่ีมีผลคะแนนรวม มากกวา 75 คะแนน แตไมถึง 85 คะแนน 
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ปฏิทินกิจกรรมการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ.2561 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม 
15 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ประกาศรับสมัครและหนวยงานยื่นใบสมัครขอรับ

รางวัลฯ 
15 ธันวาคม 2560 ประชุมช้ีแจงแนวทางการสมัคร และหลักเกณฑการ

ประเมินผล  
15-31 มกราคม 2561 ตรวจประเมนิเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน

เบ้ืองตน และจัดคลินิกใหคําปรึกษาในการเสนอ
ผลงานสมัครขอรบัรางวัลฯ 

1 – 15 กุมภาพันธ 2561 ตรวจประเมนิผลการดําเนินงาน ณ พื้นท่ีของ
หนวยงาน 

16 – 28 กุมภาพันธ 2561 พิจารณาผลการตัดสิน และประกาศรายช่ือผลงานท่ี
ไดรับรางวัลฯ 

5 พฤษภาคม 2561 มอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2561 
 
* หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอ : 
นายสมเกียรติ กรอบแกว 
นางสาวจารุวรรณ หนูชัยแกว 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว 
โทรศัพท : 0-2653-4444 ตอ 1513 
โทรสาร  : 0-2653-4939 
e-mail  : manage@dld.go.th 
สามารถดาวนโหลดเอกสารการรับสมัครและเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของไดท่ี http://manage.dld.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://manage.dld.go.th/
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ภาคผนวก 
แบบฟอรมท่ีใชในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2561 

ประเภทรางวัลคุณภาพการบริการท่ีเปนเลิศ 

หนวยงานตองจัดทําเอกสารการสมัครขอรับรางวัลตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ดังนี้ 
 

ประเภทรางวัล แบบฟอรมท่ีตองกรอก 
1. ดานมาตรฐานการบริการ แบบฟอรมท่ี 1, 2 และ 3 
2. ดานนวัตกรรมการบริการ แบบฟอรมท่ี 1, 2 และ 3 
3. ดานพัฒนาการบริการ แบบฟอรมท่ี 1, 2 และ 3 
4. ดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม แบบฟอรมท่ี 1, 2 และ 3 
5. ดานการบริการท่ีเปนเลิศ แบบฟอรมท่ี 1, 2 และ 4 

 

� แบบฟอรมท่ี 1 ใบสมัคร 

� แบบฟอรมท่ี 2 สรุปสาระสําคัญของผลงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 

� แบบฟอรมท่ี 3 รายงานผลการดําเนินการ 

� แบบฟอรมท่ี 4 รายงานผลการดําเนินการภาพรวม 
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ดานมาตรฐานการบริการ 

โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานท่ีขอรับรางวัล ดังนี้ 
 1. เปนผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว ประเภทรางวัลคุณภาพการบริการท่ี 
เปนเลิศ หรือรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ไมเกิน 3 ป (ป พ.ศ. 2558 – 2560) 

- ช่ือผลงาน............................................................................................................................. 

- ประเภทรางวัล............................................................... ประจําป พ.ศ. ............................. 
 

 2. สามารถขยายผลในหนวยบริการสาขา ไดไมนอยกวารอยละ 80 ของหนวยบริการท้ังหมด  
โดยใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกันกับผลงานท่ีไดรับรางวัลฯ ตามขอ 1. 

- มีจํานวนหนวยบริการสาขาท้ังหมด จํานวน..................................แหง  

- สามารถขยายผลหนวยบริการสาขาได จํานวน.................................แหง 

- คิดเปนรอยละ............................ของหนวยบริการสาขาท้ังหมด 
 

 3. หนวยบริการสาขาท่ีขยายผลอยางเปนรูปธรรม มีการดําเนินงานแตละแหงไมนอยกวา  
1 ป (ในวันท่ีเปดรับสมัคร) 

- เริ่มขยายผลเมื่อ................................................................................................................. 

แบบฟอรมท่ี 1 ใบสมัคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผลงาน :  …………………………………………………………………………………………..…………………………… 

ช่ือสวนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………….…. 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผูประสานงาน…………………………………………. ตําแหนง ………………………………………… 

สํานัก/กอง ………………………………………………… เบอรโทรศัพท ……………………………….… 

เบอรโทรศัพทมือถือ……………………………………… เบอรโทรสาร………………………………….… 

e – Mail………………………………………………………………………………………………………………… 
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ดานนวัตกรรมการบริการ 

โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานท่ีขอรับรางวัล ดังนี้ 
 1. เปนผลงานการใหบริการท่ีเปนการสรางบริการใหม การใหบริการในรูปแบบใหม สราง

กระบวนงานใหม การออกแบบนโยบายหรือประยุกตใชเครื่องมือนโยบายใหม หรือเปนการ
วางระบบใหมท่ีไมเคยเกิดข้ึนในประเทศไทยมากอน มาใชในการใหบริการ 

 
 2. เปนผลงานท่ีคิดคนมาไมเกิน 3 ป (ในวันท่ีเปดรับสมัคร) และมีการนําผลงานไปใชแลวจริง

เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป (ในวันท่ีเปดรับสมัคร) 

- เริ่มคิดคนเมื่อ................................................................................................................. 

- นําผลงานไปใชแลวจริงเมื่อ............................................................................................ 
 

แบบฟอรมท่ี 1 ใบสมัคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผลงาน :  …………………………………………………………………………………………..…………………………… 

ช่ือสวนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………….…. 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผูประสานงาน…………………………………………. ตําแหนง ………………………………………… 

สํานัก/กอง ………………………………………………… เบอรโทรศัพท ……………………………….… 

เบอรโทรศัพทมือถือ……………………………………… เบอรโทรสาร………………………………….… 

e – Mail………………………………………………………………………………………………………………… 
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ดานพัฒนาการบริการ 

โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานท่ีขอรับรางวัล ดังนี้ 
 1. เปนผลงานการใหบริการท่ีเปนการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการ หรือเปล่ียนแปลงแบบ

แผนการประสานงานเช่ือมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสียฝายตางๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิม 
  
 2. ผลงานท่ีเสนอไมเปนรูปแบบเดียวกับผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลแลว  
 3. ผลงานมีรูปแบบคลายคลึงกับผลงานท่ีเคยไดรับรางวัล (โปรดระบุ) 

- ช่ือผลงานท่ีไดเคยรับรางวัล และนํามาพัฒนาตอยอด).................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

 4. เปนผลงานท่ีพัฒนามาไมเกิน 3 ป (ในวันท่ีเปดรับสมัคร) และมีการนําผลงานไปใชแลวจริง  
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป (ในวันท่ีเปดรับสมัคร) 

- เริ่มพัฒนาเมื่อ...................................................................................................................... 

- นําผลงานไปใชแลวจริงเมื่อ................................................................................................... 
 

แบบฟอรมท่ี 1 ใบสมัคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช่ือผลงาน :  …………………………………………………………………………………………..…………………………… 

ช่ือสวนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………….…. 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผูประสานงาน…………………………………………. ตําแหนง ………………………………………… 

สํานัก/กอง ………………………………………………… เบอรโทรศัพท ……………………………….… 

เบอรโทรศัพทมือถือ……………………………………… เบอรโทรสาร………………………………….… 

e – Mail………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฟอรมท่ี 1 ใบสมัคร 

ดานการบริการที่เปนเลิศ 

โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานท่ีขอรับรางวัล ดังนี้ 
 1. เปนผลงานในลักษณะภาพรวมของการบริการของหนวยงาน ท่ีแสดงความมุงมั่นในการใหบริการ

ประชาชน/ผูรับบริการ ซึ่งสะทอนผานโครงการ/ผลงาน ท่ีดําเนินการมาอยางตอเนื่อง และประสบ
ความสําเร็จจนเปนท่ียอมรับ 

 

 2. เปนผลงานท่ีมีการเช่ือมโยงและบูรณาการการทํางาน เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน 
 

 3. เปนโครงการท่ีเกิดประโยชน และสงผลกระทบสูง (High Impact) ตอเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ 

 

 4. เปนผลงานท่ีแสดงใหเห็นผลลัพธ (Outcome) ท่ีสามารถสงเสริมยุทธศาสตรสําคัญของ
ประเทศ แกไข และปองกันปญหาท่ีสําคัญของประเทศ  

  โปรดระบุ ................................................................................................................................ 
 

 5. มีการประเมินผล และแสดงผลการประเมินท่ีเปนรูปธรรม รวมถึงมีการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 

 

 6. แสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องของโครงการ ซึ่งนําไปสูความยั่งยืน 
 

 7. ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ 
SDGs) ขององคการสหประชาชาติ 

  โปรดระบุ ................................................................................................................................ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

ช่ือผลงาน :  …………………………………………………………………………………………..…………………………… 

ช่ือสวนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………….…. 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผูประสานงาน…………………………………………. ตําแหนง ………………………………………… 

สํานัก/กอง ………………………………………………… เบอรโทรศัพท ……………………………….… 

เบอรโทรศัพทมือถือ……………………………………… เบอรโทรสาร………………………………….… 

e – Mail………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฟอรมท่ี 2 สรุปสาระสําคัญของผลงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 
 

โปรดสรุปสาระสําคัญของผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) โดยมีความยาวไมเกิน  
3 หนากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และอยูในรูปแบบ .doc และ .pdf เทานั้น  
โดยครอบคลุม 5 หัวขอ  

 

 

 

 

 

  
 
 

ช่ือผลงาน : ………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

ช่ือสวนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………………...….. 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

สาระสําคัญของผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 
 

1. สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
2. แนวทางในการดําเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. สภาพการปฏิบัติงานหลังการดําเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ประโยชนท่ีไดรับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. จุดเดนของผลงาน และปจจัยความสําเร็จ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
------------------------------------------------------- 
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ช่ือผลงาน : ………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

ช่ือสวนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………………...….. 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา (5 คะแนน) 

1. มีความเปนมา ปญหาและความสําคัญท่ีนํามาสูการดําเนินโครงการตามพันธกิจของหนวยงาน อยางไร  
(อธิบายความสําคัญปญหา ท่ีเช่ือมโยงกับภารกิจหลักของหนวยงานตนสังกัด และยุทธศาสตรของ
หนวยงาน/ประเทศ) 

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

ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหา (25 คะแนน) 

2. มีวิธีการอยางไรในการแกไขปญหา  

(อธิบายแนวทางการแกไขปญหาในภาพรวม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. มีวิธีการแกไขปญหาและปรับปรุงการบริการ/คุณภาพชีวิตของผูรับบริการไดอยางไร  

(อธิบายกลยุทธในการแกไขปญหา ซึ่งประกอบดวยกลยุทธและกลุมเปาหมายของการดําเนินโครงการ 
(เช่ือมโยงกับขอ 10.) และระบุวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินการ (เช่ือมโยงกับขอ 6.)) 

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

โปรดสรุปรายงานผลการดําเนินการ โดยมีความยาวไมเกิน 12 หนากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด 16 และอยู ในรูปแบบ .doc และ .pdf เทานั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 สวน 

ประกอบดวยคําถาม จํานวน 13 ขอ 

แบบฟอรมท่ี 3 รายงานผลการดําเนินการ 
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4. แนวคิดใหมท่ีนําเสนอคืออะไร  

(ส่ิงท่ีแตกตางไปจากเดิมคืออะไร อาจเปรียบเทียบส่ิงเดิมกับส่ิงใหม (เช่ือมโยงกับขอ 2.)) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ประเด็นท่ี 3 การนําไปปฏิบัติ  (30 คะแนน) 

5. ใครเปนผูริเร่ิมและผูดําเนินโครงการ และมีผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการนี้มากนอยเพียงใด  
(ระบุผูริเริ่ม และผูดําเนินโครงการ และระบุขนาดของผูรับบริการท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ) 

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

6. มีการนํากลยุทธไปปฏิบัติอยางไร และใชทรัพยากรอะไรบางในการดําเนินการ  

(ขยายความกลยุทธจากขอ 3. ท่ีไดนําไปปฏิบัติ และระบุทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการตลอดจนวิธีการ
จัดสรรทรัพยากรดังกลาว) 

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

7. ใครเปนผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการออกแบบการพัฒนาการบริการ และผูมีสวนรวม
ในการดําเนินโครงการ  

(ระบุผูมีสวนรวมในการดําเนินการ ท้ังรวมออกแบบ และดําเนินโครงการ)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ผลผลิตท่ีสําคัญจากการดําเนินโครงการคืออะไร และมีความเช่ือมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals หรือ SDGs)  

(ระบุผลผลิตท่ีสําคัญของการดําเนินการ (สอดคลองกับขอ 4. หรือไม อยางไร) ตลอดจนความความ
เช่ือมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ อยางนอย 1 ประเด็น) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9. มีปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินโครงการอะไรบาง และวิธีการในการบริหารจัดการ
อยางไร 

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

ประเด็นท่ี 4 ผลผลิต/ผลลัพธ และความยั่งยืนของโครงการ  (40 คะแนน) 

10. ผูรับบริการไดรับประโยชนอะไรจากโครงการนี้บาง  

(อธิบายประโยชนท่ีไดจากการดําเนินโครงการท่ีเช่ือมโยงกับขอ 3.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. การดําเนินโครงการ มีการประเมินผลท่ีเปนทางการ และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนา 
งานบริการหรือไม อยางไร  

(ระบุวิธีการและผลการประเมินอยางเปนทางการจากผูรับบริการ และวิธีการนําผลการประเมินนั้นไปใชใน
การปรับปรุงงานบริการ) 

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

12. โครงการมีความยั่งยืน และสามารถขยายรูปแบบการดําเนินการไปยังหนวยงานอื่นๆ ไดหรือไม อยางไร  
(อธิบายความยั่งยืนในประเด็นตางๆ เชน การเงิน เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม และ
กฎระเบียบ เปนตน รวมถึงอธิบายความสามารถและวิธีการขยายรูปแบบไปยังหนวยงานอื่นระดับชาติ/
นานาชาติ) 

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

13. บทเรียนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ มีอะไรบาง และมีแนวทางใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางไร  

(อธิบายบทเรียนท่ีไดรับท่ีจะผลักดันใหเกิดความยั่งยืนตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการ
สหประชาชาติ) 

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

 

------------------------------------------------------- 
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ช่ือผลงาน : ………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

ช่ือสวนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………………...….. 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

1. ความสําคัญและการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรของหนวยงาน/ประเทศ (10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. วัตถุประสงคของโครงการท่ีสอดคลองกับขอ 1. (10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. กระบวนการดําเนินการท่ีดี (20 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ปญหาอุปสรรค และกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี (10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

โปรดสรุปรายงานผลการดําเนินการ โดยครอบคลุม 6 หัวขอ สงรายงานผลการดําเนินการในรูปแบบการเขียน 

ความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พรอมไฟลเอกสารนามสกุล 

.doc และ .pdf   

แบบฟอรมท่ี 4 รายงานผลการดําเนินการภาพรวม 
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5. ระดับของผลผลิต/ผลลัพธ และผลกระทบท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึงแสดงใหเห็นการแกไขปญหา หรือสงผลตอ
ความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ (30 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. ความยั่งยืนของโครงการ โดยเช่ือมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ขององการสหประชาชาติ รวมถึงแนวทางการขยายผลการดําเนินการ (20 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

------------------------------------------------------- 
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