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ความเป็นมา
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกินจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ
กรมปศุสัตว์ ได้ ตระหนั กถึ งความสําคั ญของการบริ หารราชการตามพระราชกฤษฎี กา ว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่
สําคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสินค้าปศุสัตว์ที่ต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มี
ปริมาณเพียงพอ และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นให้ความสําคัญในด้านคุณภาพการ
ให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในทุกกลุ่ม การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์การในภาพรวม เพื่อทําให้การดําเนินงานของกรมปศุสัตว์มีความสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งระบบและนําไปสู่การเป็นองค์การคุณภาพในระดับสากล
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้า หมายดั ง กล่ าว กรมปศุ สัต ว์ จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การส่ง เสริม สนั บ สนุ น ผลั ก ดัน ให้
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงาน โดยการ
ส่งเสริมให้หน่วยงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards) เพื่อสร้างบรรยากาศและ
แรงจูงใจ ให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกํา หนดให้ ม ี ก าร
ติ ด ตามประเมิน ผลการดํา เนิ น งานเพื่ อ มอบ “รางวัล คุณ ภาพกรมปศุ สั ต ว์ ” แก่หน่วยงานที่สามารถพัฒนา
คุณภาพการให้ บริการได้อ ย่า งมีป ระส ิท ธ ิภ าพตามเกณฑ์ม าตรฐานที่กําหนด โดยการนําหลักเกณฑ์การ
พิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ มาเป็นแนวทางในการประเมินผลเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสู่ระดับสากล
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รางวัลคุณภาพกรมปศุสตั ว์ ประจําปี พ.ศ. 2563
(DLD Quality Awards 2020)
“รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2563 (DLD Quality Awards 2020)” เป็นรางวัลอันทรง
เกียรติที่กรมปศุสัตว์มอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดที่มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานการให้บริการแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
หน่วยงานอื่น และเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการไปสู่มาตรฐานสากล
รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 5 ประเภทรางวัล ดังนี้
1. นวัตกรรมการบริการ เป็น แนวคิด วิธี และรูป แบบใหม่ ๆ ในการจัด การองค์ก าร การ
ดํา เนิน งานและการให้บ ริก าร อัน เป็น ผลมาจากการสร้า ง พัฒ นา เพิ่ม พูน ต่อ ยอด หรือ ประยุก ต์ใ ช้อ งค์
ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน มี 6 ประเภท ดังนี้ 1) นวัตกรรมการบริการ 2) นวัตกรรมการส่งมอบบริการ 3)
นวัตกรรมการบริหาร/ องค์การ 4) นวัตกรรมทางความคิด 5) นวัตกรรมเชิงนโยบาย และ 6) นวัตกรรมเชิง
ระบบ โดยมีขอบเขตการพิจารณาจากผลการดําเนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ หรือคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน และผลงานที่ขอรับรางวัลต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการสร้างบริการใหม่ การให้บริการในรูปแบบใหม่ สร้าง
กระบวนงานใหม่ การออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบายใหม่ หรือเป็นการวางระบบใหม่
หรือเทคโนโลยีใหม่ ในการให้บริการ
(2) เป็นผลงานที่นําไปใช้แล้วจริง และมีผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. พัฒนาการบริการ เป็นการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีคุณภาพด้วยกระบวน
การทํางาน ที่มีประสิทธิภาพและแตกต่างไปจากเดิม เช่น มีขั้นตอนการทํางานลดลง สามารถปฏิบัติงานได้
รวดเร็วขึ้น และลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยมีขอบเขตการพิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุง การให้บริการ
ประชาชนแล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และผลงานที่ขอรับรางวัลต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการที่แตกต่างไปจากเดิม หรือ
เป็ น ผลงานการให้ บ ริ ก ารที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกระบวนการทํ า งานในเชิ ง บริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ
ประชาชน และไม่เป็นรูปแบบเดียวกับที่หน่วยงานเคยได้รับรางวัลมาแล้ว
(2) เป็นผลงานที่นําไปใช้แล้วจริง และมีผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ขยายผลมาตรฐานการบริการ เป็นการนําระบบ แนวทางการปฏิ บัติงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นไปขยายผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และควบคุมมาตรฐาน
ของงานบริการให้คงอยู่ในระดับเดียวกันของทุกหน่วยบริการสาขาหรือพื้นที่ อันนําไปสู่คุณภาพการให้บริการที่
ดี ขึ้ น และเกิ ด ความเท่ า เที ย ม ในการใช้ บ ริ ก ารของประชาชน โดยมีข อบเขตการพิ จ ารณาจากผลการนํ า
มาตรฐานการให้บริการไปดําเนินการขยายผลในหน่วยบริการสาขาหรือพื้นที่ เพื่อรักษาระดับการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ให้มีรูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน และผลงานที่ขอรับรางวัลต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
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(1) เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ หรือ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ
ภาครัฐ ระดับดีเด่น ไม่เกิน 5 ปี
(2) สามารถขยายผลการให้บริการตามมาตรฐานที่เคยได้รับรางวัลหรือดีกว่าไปในทุกหน่วย
บริการสาขาหรือทุกพื้นที่ ภายใต้สังกัดของหน่วยงานผู้สมัคร โดยประชาชนต้องได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชนหรืองานตาม
ภารกิจ โดยการใช้ฐานข้อมูลดิจิทัลร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภายใต้สิทธิการใช้งานที่เหมาะสมและมีการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ถ้าเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอม (consent) หรือการร้องขอ (request) จากเจ้าของข้อมูลนั้นก่อน โดยมี
ขอบเขตการพิจารณาจากผลการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ที่สามารถบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน และผลงานที่ขอรับรางวัลต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) เป็ น การพั ฒ นาระบบการทํา งาน ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยง หรื อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่าง
หน่ ว ยงานได้ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล โดยมี ห น่ ว ยงานเข้ า ร่ ว มตั้ ง แต่ 3 หน่ ว ยงานขึ้ น ไป และมี เ ป้ า หมายในการ
ดําเนินการร่วมกันโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดในวงกว้างในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
(2) เป็นผลงานที่นําไปใช้แล้วจริง และมีผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
(3) ต้องแสดงให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการขอรับบริการอย่าง
เป็นรูปธรรมและคุ้มค่า ทั้งนี้ หน่วยงานต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการในผลงาน
ผ่านระบบดิจิทัล
5. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาค
ส่ ว นต่ า ง ๆ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มการบริ ห ารราชการในระดั บ ความร่ ว มมื อ (Collaborate) ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยสําคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพื้นที่ อันจะนําไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่เป็นรูปธรรม โดยมีขอบเขตการพิจารณาจากผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการ และมีการทํางานแบบร่วมมือกันในลักษณะหุ้นส่วน โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการในระดับโครงการ ซึ่งเป็นการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาแบบ
มีส่วนร่วม และผลงานที่ขอรับรางวัลต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) เป็นโครงการที่มีการดําเนินงานสอดคล้องตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือสอดคล้อง
กับภารกิจ/ประเด็นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนสําคัญของรัฐบาล
(2) การดําเนินงานโครงการมีการส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการในระดับหุ้นส่วนความร่วมมือ
(3) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

-4-

เกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ
เกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ จําแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ นวัตกรรมการบริการ และพัฒนาการบริการ ซึ่งมี
ประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนาไปปฏิบัติ
ผลผลิต/ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ และความยั่งยืนของโครงการ มีประเด็นการประเมิน คําถาม และสัดส่วนคะแนน
ดังนี้
ประเด็น
ข้อคําถาม
คะแนนเต็ม
1. การวิเคราะห์ปัญหา
10
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
1.2 แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร
1.3 ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชน
หรือผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ (เป็นใคร จํานวนเท่าใด)
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนําไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา
20
2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจาก
ปัญหา โดยเน้นแนวคิด/นวัตกรรมที่มคี วามแตกต่างจากหน่วยงานอื่น ๆ หรือ
หน่วยงานในสังกัดเดียวกันแต่ต่างพื้นที่
3. แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา ว่า
เป็นอย่างไรรวมถึงอธิบายวิธีการนําไปปฏิบัติ ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอน
อย่างไร มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร
3. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
4. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สําคัญจากการดําเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจน
ในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัดที่ในการวัดความสําเร็จของโครงการ
5. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง
6. มีการประเมินผลที่เป็นทางการจากหน่วยงานเองหรือหน่วยงานภายนอก
หรือไม่ ผลเป็นอย่างไร
7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการอย่างไร
4. ความยั่งยืนของโครงการ
8. มีการดําเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่น ๆ
อย่างไร
9. อธิบายผลงานว่ามีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
อย่างไร
รวมคะแนนเต็ม

60

10

100
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กลุ่มที่ 2 ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ มีประเด็นการประเมิน คําถาม และสัดส่วนคะแนน
ดังนี้
ประเด็น
ข้อคําถาม
คะแนนเต็ม
1. กระบวนการดําเนินการที่ดี
40
1. อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการของผลงานที่เคยได้รับรางวัล
2. อธิบายกระบวนการในการนําผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลในระดับ
หน่วยงานหรือพื้นที่
3. อธิบายกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล เพื่อควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการของแต่ละหน่วยงานสาขาหรือพื้นที่
4. อธิบายกระบวนการหรือวิธีการที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นจากผลงานที่เคยได้รับ
รางวัล (ถ้ามี)
2. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
60
5. แสดงข้อมูลจํานวนหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นที่ ให้เห็นว่าได้นํา
ผลงานที่เคยได้รับรางวัลไปปฏิบัติได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงาน
ในพื้นที่ (การขยายผล เป็นไปได้ทั้งการขยายผลในหน่วยงานสาขาและในระดับ
พื้นที่)
6. แสดงข้อมูลผลการให้บริการของทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นที่ ใน
เชิงประจักษ์ (ควรแสดงตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลการให้บริการพร้อมผลลัพธ์ที่
ชัดเจน เช่น ระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น)
7. แสดงผลลัพธ์/ผลกระทบทีป่ ระชาชนได้รับที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือ
หน่วยงานในพื้นที่การขยายผล เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การรับรู้ของ
ประชาชน เป็นต้น
8. สรุปบทเรียน (Lesson Learn) ว่าหน่วยงานได้เรียนรู้อะไรจากการดําเนิน
โครงการ และจะนําไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดโครงการอื่นๆ ในอนาคตได้อย่างไร
รวมคะแนนเต็ม
100
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กลุ่มที่ 3 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ มีประเด็นการประเมิน คําถาม และสัดส่วนคะแนน
ดังนี้
ประเด็น
ข้อคําถาม
คะแนนเต็ม
1. กระบวนการจัดการ
40
1. มิติด้านการเปลีย่ นแปลงระบบบริหารจัดการ
1.1 ระบุสภาพปัญหาและวัตถุประสงค์หลักที่นําไปสู่การริเริ่มของการบูรณาการ/
เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันเพื่อการบริการของหน่วยงาน และผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนางานดังกล่าวคือใคร
1.2 ระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับข้อ 1.1
2. มิติด้านทางานร่วมกันของระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
2.1 ระบุเป้าหมายในการดําเนินการร่วมกันที่เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
2.2 แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/วิธีการ/เทคนิค ก่อนดําเนินการ และหลังที่
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลอย่างครบวงจร ที่อาจ
ครอบคลุมถึงระบบการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับกระบวนการให้บริการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่ 3
หน่วยงานขึ้นไป ที่ส่งผลให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และง่าย (User Friendly)
ต่อผู้รับบริการ
2. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
3. มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
แสดงผลผลิตและผลลัพธ์ของการบูรณาการ/เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ที่ครอบคลุมและสะท้อนความสําเร็จตามวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาบริการ
(ตามข้อ 1.1)
4. มิติด้านความคุ้มค่า
อธิบายและแสดงผลลัพธ์ของความคุ้มค่าในการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมในมิติ
ที่เกี่ยวข้อง (เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง)
5. มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการและความ
ยั่งยืนของโครงการ
5.1 อธิบายถึงผลกระทบของการปรับปรุงการบริการว่ามีความสําเร็จในระดับใด
(ระดับพื้นที่ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ) และส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดระยะเวลา ขั้นตอน ในการพิจารณา อนุมัติ
อนุญาต อย่างไร
5.2 อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาและต่อยอดงานบริการดังกล่าวให้ยั่งยืน
รวมคะแนนเต็ม

60

100
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กลุ่มที่ 4 ประเภทการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม มีประเด็นการประเมิน คําถาม และสัดส่วน
คะแนน ดังนี้
ประเด็น
ข้อคําถาม
คะแนนเต็ม
1. การทํางานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
50
1. การส่งเสริมการทํางานแบบมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ
1.1 ที่มา/ความสําคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์
1.2 รูปแบบ/ขัน้ ตอน/วิธีการที่ใช้ในการดาเนินโครงการ/ผลงานในพื้นที่ ตั้งแต่
การริเริ่ม ไปจนถึงการกําหนดแนวทางและดําเนินการเพื่อแก้ปัญหา/การพัฒนา
1.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อนการดําเนิน
โครงการ/ผลงาน ในพื้นที่
1.4 การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. การบรรลุผลสําเร็จ
50
2. การสรุปบทเรียนความสําเร็จและประโยชน์ที่ได้รบั จากการบรรลุเป้าหมาย
2.1 ความสําเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จ ในการดําเนินงาน
2.2 ตัวแบบ (Model) ในการขับเคลื่อนการทํางานแบบมีส่วนร่วมเพื่อนําไปสู่การ
ขยายผลการทํางานแบบมีส่วนร่วม
รวมคะแนนเต็ม
100
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ระดับของรางวัล
รางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1) ระดับดีเด่น จะพิจารณาให้แก่ผลงานที่มีผลคะแนนรวม 85 คะแนนขึ้นไป
2) ระดับดี จะพิจารณาให้แก่ผลงานที่มีผลคะแนนรวม มากกว่า 75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน
ปฏิทินกิจกรรมการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสตั ว์ ประจําปี พ.ศ.2563
วัน เดือน ปี
13 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563
13 ธันวาคม 2562
15-31 มกราคม 2563
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
5 พฤษภาคม 2563

กิจกรรม
ประกาศรับสมัครและหน่วยงานยื่นใบสมัครขอรับรางวัลฯ
ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัคร และหลักเกณฑ์การ
ประเมินผล
ตรวจประเมินเอกสารรายงานผลการดําเนินงานเบื้องต้น
และจัดคลินิกให้คําปรึกษาในการเสนอผลงานสมัครขอรับ
รางวัลฯ
พิจารณาผลการตัดสิน และประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับ
รางวัลฯ
มอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2563

* หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :
นายสมเกียรติ กรอบแก้ว
นางสาววิสุทธิวรรณ ปั้นฉาย
นางสาวจารุวรรณ หนูชัยแก้ว
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1513
โทรสาร : 0-2653-4939
e-mail : manage@dld.go.th
สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่
https://bit.ly/2YuY8mJ
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