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2. เทคนิคการเขียนผลงานเพ่ือเสนอขอรับรางวัล

1. โครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2563 

    (DLD Quality Awards 2020)

การเสนอผลการดําเนินการ

เพื่อสรางภาพลักษณของหนวยงาน



มีดี

ตอง

SHOW
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1) เพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรและหนวยงานภายในกรมปศุสัตว 

เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานอยางตอเนื่อง

2) เพื่อสงเสริมใหหนวยงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําไปสูการพัฒนา

ปรับปรงุกระบวนงานในหนวยงานอื่นๆ 

3) เพ่ือใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีเกิดความพงึพอใจ

วัตถุประสงค
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ประเภทรางวัล

    รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2563 แบงเปน 5 ประเภท

ดังนี้
1) นวัตกรรมการบริการ

2) พัฒนาการบริการ

3) ขยายผลมาตรฐานการบริการ 

4) บูรณาการขอมูลเพือ่การบริการ

5) บริหารราชการแบบมีสวนรวม
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พิจารณาจากผลการดําเนินการที่แสดงถึงการสรางสรรคงานบริการ หรือคิดคน

ผลิตภัณฑใหมในการใหบริการประชาชน โดยมีเจตนารมณเพ่ือใหหนวยงานสรางสรรค

รูปแบบการใหบริการใหม ๆ ที่สอดคลอง ทันตอสถานการณและความตองการของประชาชน

เง่ือนไขการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล 
1. เปนผลงานการใหบริการที่เปนการสรางบริการใหม การใหบริการในรูปแบบใหม สรางกระบวนงานใหม 

การออกแบบนโยบายหรือประยุกตใชเคร่ืองมอืนโยบายใหม หรือเปนการวางระบบใหมหรือเทคโนโลยี

ใหม ที่ไมเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมากอน มาใชในการใหบริการ

2. เปนผลงานที่คดิคนมาไมเกิน 3 ป และมีการนําผลงานไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป

นวัตกรรมการบริการ 
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พิจารณาจากผลการดําเนินการที่แสดงถึงการสรางสรรคงานบริการ หรือ

คิดคนผลิตภัณฑใหมในการใหบริการประชาชน

เง่ือนไขการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล 

1. เปนผลงานการใหบริการที่เปนการสรางบริการใหม การใหบริการในรูปแบบใหม 

สรางกระบวนงานใหม การออกแบบนโยบายหรือประยุกตใชเครื่องมือนโยบายใหม 

หรือเปนการวางระบบใหม หรือเทคโนโลยีใหม ในการใหบริการ

2. เปนผลงานท่ีนาํไปใชแลวจริง และมีผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบไดเปน

ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป

นวัตกรรมการบริการ 
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พิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงการใหบริการประชาชนแลวสงผลใหเกิด

การพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง ดวยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เคร่ืองมือ

ตางๆ มาประยกุตใชในการใหบริการ ดวยกระบวนการทํางาน ที่มีประสิทธิภาพและ

แตกตางไปจากเดิม เชน มขีั้นตอนการทํางานลดลง สามารถปฏบิัติงานไดรวดเร็วขึ้น 

และลดคาใชจาย เปนตน

เง่ือนไขการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล 

1. เปนผลงานการใหบรกิารที่เปนการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการที่แตกตางไปจากเดิม หรือเปน

ผลงานการใหบริการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานในเชงิบริหารจัดการเพื่อใหเกิด

ประโยชนตอประชาชน และไมเปนรูปแบบเดยีวกับที่หนวยงานเคยไดรับรางวัลมาแลว

2. เปนผลงานที่นําไปใชแลวจริง และมผีลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถตรวจสอบได 

เปนระยะเวลา ไมนอยกวา 1 ป

พัฒนาการบริการ 
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รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
พิจารณาจากผลการนํามาตรฐานการใหบริการ ไปดําเนนิการขยายผลใน

หนวยบริการสาขาหรือพื้นที่ เพ่ือรักษาระดับการปฏบิัติงานของหนวยงาน ใหมี

รูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน

เง่ือนไขการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล 

1. เปนผลงานที่เคยไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ หรือ รางวัลเลิศรฐั สาขาบริการภาครัฐ 

ระดับดีเดน ไมเกิน 5 ป 

2. สามารถขยายผลในทุกหนวยบริการสาขาหรือทุกพ้ืนที่ ภายใตสังกัดของหนวยงานผูสมัคร 

โดยประชาชนตองไดรับการบริการที่เสมอภาค เปนธรรม และเขาถึงไดงาย และมีการ

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรมในแตละแหงไมนอยกวา 1 ป

ขยายผลมาตรฐานการบริการ
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รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
พิจารณาจากผลการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ ที่สามารถบูรณาการ

ขอมลูระหวางหนวยงานของรัฐ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน

เง่ือนไขการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล 

1. เปนการพัฒนาระบบการทํางาน ที่สามารถเชื่อมโยง/บูรณาการ หรือแลกเปล่ียนขอมูล

ระหวางหนวยงานได โดยมีหนวยงานเขารวมต้ังแต 3 หนวยงานขึ้นไป

2. เปนผลงานที่นําไปใชแลวจริง และมีผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบไดเปน

ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

3. แสดงใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการไดรบัความสะดวกในการขอรับบริการอยางเปน

รูปธรรมและคุมคา ทั้งนี้ หนวยงานตองมีการรวบรวมและวิเคราะหความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในผลงานผานระบบดิจิทลั

บูรณาการขอมูลเพ่ือการบรกิาร
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พิจารณาจากผลการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการ และมีการ

ทํางานแบบรวมมือกันในลักษณะหุนสวน โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนใน

การบริหารราชการในระดับโครงการ ซ่ึงเปนการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาหรอืแกไขปญหา

แบบมสีวนรวม

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม

เง่ือนไขการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล 
1) เปนโครงการที่มกีารดําเนนิงานสอดคลองตามภารกจิหลักของหนวยงาน หรือสอดคลองกับภารกจิ/

ประเด็นที่เปนนโยบายเรงดวนสําคัญของรัฐบาล

2) การดําเนนิงานโครงการมีการสงเสริมบทบาทภาคประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ

ในระดับหุนสวนความรวมมอื

3) มกีารนาํผลงานไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
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เกณฑการประเมินรางวัล นวัตกรรมการบริการ และพัฒนาการบริการ

12

ประเด็น ขอคําถาม คะแนนเต็ม

1. การวิเคราะหปญหา 10

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

1.2 แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม กอนมีการพัฒนาวาเปนอยางไร

1.3 ปญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เชน ระดับพื้นที่ หนวยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

2. แนวทางการแกไขปญหาและการนําไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา 20

2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแกไขปญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจากปญหา โดยเนนแนวคิด/นวัตกรรมท่ีมีความ

แตกตางจากหนวยงานอ่ืน ๆ หรือหนวยงานในสังกัดเดียวกันแตตางพ้ืนที่ 

3. อธิบายวิธีการนําไปปฏิบัติ วามีกระบวนการหรือขั้นตอนอยางไร มีภาคสวนใดเขามาเกี่ยวของในขั้นตอนใดบาง อยางไร 

3. ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ 60

4. ผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญจากการดําเนินโครงการคืออะไร อธิบายใหชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัดท่ีในการวัด

ความสําเร็จของโครงการ 

5. ประโยชนที่ประชาชน/ผูรับบริการไดรับจากโครงการ มีอะไรบาง 

6. มีการประเมินผลที่เปนทางการจากหนวยงานเองหรือหนวยงานภายนอกหรือไม ผลเปนอยางไร 

7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการอยางไร 

4. ความยั่งยืนของโครงการ 10

8. มีการดําเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหนวยงานหรือพื้นที่อ่ืน ๆ อยางไร 

9. อธิบายผลงานวามีความเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ขององคการสหประชาชาติอยางไร 

รวมคะแนนเต็ม 100



เกณฑการประเมินรางวัลประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ   
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ประเด็น ขอคําถาม คะแนนเต็ม

1. กระบวนการดําเนินการที่ดี 40

1. อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการใหบริการของผลงานที่เคยไดรับรางวัล

2. อธิบายกระบวนการในการนําผลงานที่ไดรับรางวัลไปขยายผลในระดับหนวยงานหรือพื้นที่

3. อธิบายกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการของแตละ

หนวยงานสาขาหรือพื้นท่ี

4. อธิบายกระบวนการหรือวิธีการที่ไดพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นจากผลงานที่เคยไดรับรางวัล

2. ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ 60

5. แสดงขอมูลจํานวนหนวยงานสาขาหรือหนวยงานในพื้นท่ี ใหเห็นวาไดนําผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลไปปฏิบัติได

ครอบคลุมทุกหนวยงานสาขาหรือหนวยงานในพื้นที่

6. แสดงขอมูลผลการใหบริการของทุกหนวยงานสาขาหรือหนวยงานในพื้นที่ ในเชิงประจักษ (ควรแสดงตัวชี้วัดที่ใช

ในการวัดผลการใหบริการพรอมผลลัพธที่ชัดเจน เชน ระยะเวลาการใหบริการ เปนตน) 

7. แสดงผลลัพธ/ผลกระทบท่ีประชาชนไดรับที่ครอบคลุมทุกหนวยงานสาขาหรือหนวยงานในพ้ืนที่การขยายผล 

เชน ความพึงพอใจของผูรับบริการ การรับรูของประชาชน เปนตน 

8. สรุปบทเรียน (Lesson Learn) วาหนวยงานไดเรียนรูอะไรจากการดําเนินโครงการ และจะนําไปใชในการพัฒนา

ตอยอดโครงการอื่นๆ ในอนาคตไดอยางไร 

รวมคะแนนเต็ม 100



เกณฑการประเมินรางวัลประเภทบูรณาการขอมลูเพื่อการบริการ    
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ประเด็น ขอคําถาม คะแนนเต็ม

1. กระบวนการจัดการ 40

1. มิติดานการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ 

1.1 ระบุสภาพปญหาและวัตถุประสงคหลักที่นําไปสูการริเร่ิมของการบูรณาการ/เชื่อมโยงขอมูลรวมกันเพ่ือการบริการของ

หนวยงาน และผูรับบริการกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนางานดังกลาวคือใคร

1.2 ระบุแนวทางในการแกไขปญหาที่สอดคลองกับขอ 1.1

2. มิติดานทางานรวมกันของระบบขอมูลระหวางหนวยงาน 

2.1 ระบุเปาหมายในการดําเนินการรวมกันท่ีเกิดประโยชนในวงกวาง

2.2 แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/วิธีการ/เทคนิค กอนดําเนินการ และหลังที่เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานผานระบบดิจิทัล

อยางครบวงจร ต้ังแต 3 หนวยงานขึ้นไป ที่สงผลใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และงาย (User Friendly) ตอผูรับบริการ

2. ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ 60

3. มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ 

แสดงผลผลิตและผลลัพธของการบูรณาการ/เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่ครอบคลุมและสะทอนความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาบริการ

4. มิติดานความคุมคา 

อธิบายและแสดงผลลัพธของความคุมคาในการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรมในมิติท่ีเกี่ยวของ 

5. มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงบริการและความยั่งยืนของโครงการ 

5.1 อธิบายถึงผลกระทบของการปรับปรุงการบริการวามีความสําเร็จในระดับใด และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ใหบริการ ลดระยะเวลา ขั้นตอน ในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต อยางไร

5.2 อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาและตอยอดงานบริการดังกลาวใหยั่งยืน

รวมคะแนนเต็ม 100



เกณฑการประเมินรางวัลประเภทการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

15

ประเด็น ขอคําถาม คะแนนเต็ม

1. การทํางานแบบมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม 50

1. การสงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ

1.1 ที่มา/ความสําคัญของสภาพปญหา วัตถุประสงค

1.2 รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ใชในการดาเนินโครงการ/ผลงานในพื้นที่ ตั้งแตการริเร่ิม ไปจนถึงการกําหนด

แนวทางและดําเนินการเพื่อแกปญหา/การพัฒนา

1.3 บทบาทของแตละภาคสวนที่เขามามีสวนรวมในการขับเคล่ือนการดําเนินโครงการ/ผลงาน ในพื้นท่ี

1.4 การสรางกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู

2. การบรรลุผลสําเร็จ 50

2. การสรุปบทเรียนความสําเร็จและประโยชนที่ไดรับจากการบรรลุเปาหมาย

2.1 ความสําเร็จและประโยชนที่ไดรับ ปญหา/อุปสรรค และปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ในการดําเนินงาน

2.2 ตัวแบบ (Model) ในการขับเคล่ือนการทํางานแบบมีสวนรวมเพื่อนําไปสูการขยายผลการทํางานแบบมี

สวนรวม 

รวมคะแนนเต็ม 100



ปฏิทินการรับสมัคร

วัน เดือน ป กิจกรรม

13 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63 ประกาศรับสมัครและหนวยงานย่ืนใบสมัครขอรับรางวัลฯ

15 – 31 ม.ค. 63 ตรวจประเมนิเอกสารรายงานผลการดําเนินงานเบ้ืองตน

และจดัคลินิกใหคําปรึกษาในการเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ

ก.พ.-ม.ีค. 63 พิจารณาผลการตัดสิน และประกาศรายชื่อผลงานที่ไดรับรางวัลฯ

5 พ.ค. 63 มอบรางวลัคุณภาพกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2563
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เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อเสนอขอรบัรางวัล

ผลงานทเีป็นเลศิ

DLDQA 

PSEA

UNPSA
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กรอบความเชื่อมโยงของการตอบคําถาม
1. ปญหาคืออะไร

โครงการ/คุณคาใหมที่นําเสนอ

2. มีวิธ/ีแนวทางแกไขปญหาในภาพรวม

อยางไร

3. ขั้นตอนดําเนินการ/นํากลยุทธไปปฏบิัติ

อยางไร 

ประเดน็ปญหา

4.ผลผลิตและผลลัพธที่สําคญัจากการดาํเนนิ

โครงการคืออะไร 

5.ประโยชนที่ผูรับบริการไดรับมีอะไรบาง 

6. ประเมินผลอยางไร นําผลประเมินไปใช

อยางไร

7.แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบ

กลยุทธ 1 กลยุทธ 2 กลยทุธ 3

กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3

ผลผลิต 1 ผลผลิต 2 ผลผลิต 3

ผลลัพธ/ผลประโยชน

18

แนวทางการเสนอผลงานเพ่ือสมัครขอรับรางวัล

ความยั่งยืนของโครงการ

8. ขยายผลอยางไร

9.ความเชื่อมโยงกับเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 



 รางคําตอบแตละขอกอน โดยกําหนดประเด็นสําคญั ๆ ใหครบ (อาจเขียนเปนขอ ๆ) 

แลวคอยนํามาเรียบเรียงเปนบทความ

 ใชภาษางายๆ อยาเขียนประเด็นเดิมซ้ําไปซํ้ามา

 ใชตัวเลขเชิงสถิติสนับสนุนการอธิบาย โดยแสดงตัวเลขขอเท็จจริง มากกวาใชความ

คดิเห็นสวนตัว

 อธิบายในมิติของประชาชน ผูรับบริการ มากกวามิติของภาครัฐ

 แสดงใหเห็นวาแนวทางการปรับปรุงที่เสนอมีผลกระทบกับกลุมประชาชนจํานวนมาก

 แสดงใหเห็นชัดวาแนวทางการปรับปรุงที่เสนอ จะมีความย่ังยืนในระยะยาวและขยายผล

ไปยังสวนอื่นได

การเขียนผลงาน
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ปจจัยแหงความสําเร็จในการเสนอผลงาน

โครงการที่สําคัญ

คือโครงการที่แกปญหาที่สาํคัญได

เอกลักษณของพ้ืนที่

สรางเอกลักษณของโครงการ

เขาถงึความตองการและ

ความคาดหวังของผูรับบรกิาร

ริเร่ิมสรางสรรค= คุณคาที่เพิ่มขึ้น
เขาใจปจจัยความสําเร็จ

สรางมิติที่หลากหลายใหโครงการ
รวมพลัง รวมสราง ทกุภาคสวน

บริหารจัดการดวย ขอมลู ขอเท็จจริง
ผลลัพธ แตกตาง ชัดเจน

สรางความโดดเดน

ความสําเร็จที่ดี

ตองยั่งยืน และขยายผลได
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ความสําเร็จของการพัฒนา

ผลงาน 58 รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
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ผลความสําเร็จในป 2562

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ 

ระดับดีเดน “วิสาหกิจชุมชนรักษแพะบางบัวทอง

ผูเปล่ียนส่ิงที่สังคมรังเกียจสูผลิตภัณฑ Hi-end”

รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ 

ระดับดี “ระบบการตรวจสอบสัตวและซากสัตว 

ผานดานอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk)”



เอกสารการสมัคร
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https://bit.ly/2YuY8mJ
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