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ความเป็นมา 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6  
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปน้ี เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกินจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 

กรมปศุสัตว์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่
สําคัญอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสินค้าปศุสัตว์ที่ต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มี
ปริมาณเพียงพอ และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นให้ความสําคัญในด้านคุณภาพการ
ให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในทุกกลุ่ม การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  
โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์การในภาพรวม เพ่ือทําให้การดําเนินงานของกรมปศุสัตว์มีความสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งระบบและนําไปสู่การเป็นองค์การคุณภาพในระดับสากล 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กรมปศุสัตว์ จึงได้ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงาน โดยการ
ส่งเสริมให้หน่วยงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards) เพ่ือสร้างบรรยากาศและ
แรงจูงใจ ให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกําหนดให้ ม ีการ
ต ิดตามประเม ินผลการดําเนินงานเพ ื่อมอบ “รางว ัลค ุณภาพกรมปศุสัตว์” แก่หน่วยงานท ี่สามารถพ ัฒนา
ค ุณภาพการให้บริการได้อย่างม ีประส ิทธ ิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด โดยการนําหลักเกณฑ์การ
พิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ มาเป็นแนวทางในการประเมินผลเพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสู่ระดับสากล 
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รางวัลคณุภาพกรมปศุสตัว์ ประจําปี พ.ศ. 2563  
(DLD Quality Awards 2020) 

 “รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2563 (DLD Quality Awards 2020)” เป็นรางวัลอันทรง
เกียรติที่กรมปศุสัตว์มอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดที่มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานการให้บริการแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
หน่วยงานอ่ืน และเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการไปสู่มาตรฐานสากล  

รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 5 ประเภทรางวัล ดังนี้ 

1. นวัตกรรมการบริการ เป็นแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการจัดการองค์การ การ
ดําเนินงานและการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์
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 ดังต่อไปน้ี 

(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
ประชาชนแล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเน่ือง และผลงานที่ขอรับรางวัลต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการที่แตกต่างไปจากเดิม หรือ
เป็นผลงานการให้บริการท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานในเชิงบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ 
ประชาชน และไม่เป็นรูปแบบเดียวกับที่หน่วยงานเคยได้รับรางวัลมาแล้ว 

(2) เป็นผลงานที่นําไปใช้แล้วจริง และมีผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

3. ขยายผลมาตรฐานการบริการ เป็นการนําระบบ แนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นไปขยายผล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ และควบคุมมาตรฐาน
ของงานบริการให้คงอยู่ในระดับเดียวกันของทุกหน่วยบริการสาขาหรือพ้ืนที่ อันนําไปสู่คุณภาพการให้บริการที่
ดีขึ้นและเกิดความเท่าเทียม ในการใช้บริการของประชาชน โดยมีขอบเขตการพิจารณาจากผลการนํา
มาตรฐานการให้บริการไปดําเนินการขยายผลในหน่วยบริการสาขาหรือพ้ืนที่ เพ่ือรักษาระดับการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ให้มีรูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน และผลงานที่ขอรับรางวัลต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 
ดังต่อไปน้ี 
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(1) เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ หรือ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ
ภาครัฐ ระดับดีเด่น ไม่เกิน 5 ปี 

(2) สามารถขยายผลการให้บริการตามมาตรฐานที่เคยได้รับรางวัลหรือดีกว่าไปในทุกหน่วย
บริการสาขาหรือทุกพ้ืนที่ ภายใต้สังกัดของหน่วยงานผู้สมัคร โดยประชาชนต้องได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4. บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการประชาชนหรืองานตาม
ภารกิจ โดยการใช้ฐานข้อมูลดิจิทัลร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภายใต้สิทธิการใช้งานที่เหมาะสมและมีการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งน้ี ถ้าเป็นการเช่ือมโยงข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอม (consent) หรือการร้องขอ (request) จากเจ้าของข้อมูลน้ันก่อน โดยมี
ขอบเขตการพิจารณาจากผลการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ที่สามารถบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน และผลงานที่ขอรับรางวัลต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นการพัฒนาระบบการทํางาน ที่สามารถเช่ือมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้ผ่านระบบดิจิทัล โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมต้ังแต่ 3 หน่วยงานข้ึนไป และมีเป้าหมายในการ
ดําเนินการร่วมกันโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดในวงกว้างในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

(2) เป็นผลงานที่นําไปใช้แล้วจริง และมีผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

(3) ต้องแสดงให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการขอรับบริการอย่าง
เป็นรูปธรรมและคุ้มค่า ทั้งน้ี หน่วยงานต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการในผลงาน
ผ่านระบบดิจิทัล 

5. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาค 
ส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยสําคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพ้ืนที่ อันจะนําไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่เป็นรูปธรรม โดยมีขอบเขตการพิจารณาจากผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการ และมีการทํางานแบบร่วมมือกันในลักษณะหุ้นส่วน โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการในระดับโครงการ ซึ่งเป็นการดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาแบบ 
มีส่วนร่วม และผลงานที่ขอรับรางวัลต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นโครงการที่มีการดําเนินงานสอดคล้องตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือสอดคล้อง
กับภารกิจ/ประเด็นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนสําคัญของรัฐบาล 

(2) การดําเนินงานโครงการมีการส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการในระดับหุ้นส่วนความร่วมมือ 

(3) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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เกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริการท่ีเปน็เลศิ  

เกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ จําแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ นวัตกรรมการบริการ และพัฒนาการบริการ ซึ่งมี

ประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนาไปปฏิบัติ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ และความย่ังยืนของโครงการ มีประเด็นการประเมิน คําถาม และสัดส่วนคะแนน 
ดังน้ี 
ประเด็น ข้อคําถาม คะแนนเต็ม 
1. การวิเคราะห์ปัญหา  10 
 1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
1.2 แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร 
1.3 ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพ้ืนที่ หน่วยงาน ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชน
หรือผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ (เป็นใคร จํานวนเท่าใด) 

 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนําไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา 20 
 2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจาก

ปัญหา โดยเน้นแนวคิด/นวัตกรรมที่มคีวามแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือ
หน่วยงานในสังกัดเดียวกันแต่ต่างพ้ืนที่  

 

 3. แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลงัปรับปรุง/พัฒนา ว่า
เป็นอย่างไรรวมถึงอธิบายวิธีการนําไปปฏิบัติ ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอน
อย่างไร มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามาเก่ียวข้องในขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 
 

 
 

3. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 60 
 4. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สําคญัจากการดําเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจน

ในเชิงสถิติ รวมท้ังแสดงตัวช้ีวัดที่ในการวัดความสําเร็จของโครงการ  
 

 5. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง   
 6. มีการประเมินผลที่เป็นทางการจากหน่วยงานเองหรือหน่วยงานภายนอก

หรือไม่ ผลเป็นอย่างไร  
 

 7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการอย่างไร   
4. ความย่ังยืนของโครงการ  10 
 8. มีการดําเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

อย่างไร  
 

 9. อธิบายผลงานว่ามีความเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
อย่างไร  

 

รวมคะแนนเต็ม 100 
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กลุ่มที่ 2 ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ มีประเด็นการประเมิน คําถาม และสัดส่วนคะแนน 
ดังน้ี 
ประเด็น ข้อคําถาม คะแนนเต็ม 
1. กระบวนการดําเนินการที่ดี 40 
 1. อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการของผลงานที่เคยได้รับรางวัล  
 2. อธิบายกระบวนการในการนําผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลในระดับ

หน่วยงานหรือพ้ืนที่ 
 

 3. อธิบายกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล เพ่ือควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการของแต่ละหน่วยงานสาขาหรือพ้ืนที่ 

 

 4. อธิบายกระบวนการหรือวิธีการที่ได้พัฒนาเพ่ิมเติมขึ้นจากผลงานที่เคยได้รับ
รางวัล (ถ้ามี)  

 

2. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 60 
 5. แสดงข้อมูลจํานวนหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพ้ืนที่ ให้เห็นว่าได้นํา

ผลงานที่เคยได้รับรางวัลไปปฏิบัติได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ (การขยายผล เป็นไปได้ทั้งการขยายผลในหน่วยงานสาขาและในระดับ
พ้ืนที่)  

 

 6. แสดงข้อมูลผลการให้บริการของทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพ้ืนที่ ใน
เชิงประจักษ์ (ควรแสดงตัวช้ีวัดที่ใช้ในการวัดผลการให้บรกิารพร้อมผลลพัธ์ที่
ชัดเจน เช่น ระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น)  

 

 7. แสดงผลลัพธ์/ผลกระทบทีป่ระชาชนได้รับที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือ
หน่วยงานในพ้ืนที่การขยายผล เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การรับรู้ของ
ประชาชน เป็นต้น  

 

 8. สรุปบทเรียน (Lesson Learn) ว่าหน่วยงานได้เรียนรู้อะไรจากการดําเนิน
โครงการ และจะนําไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตได้อย่างไร  

 

รวมคะแนนเต็ม 100 
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กลุ่มที่ 3 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ มีประเด็นการประเมิน คําถาม และสัดส่วนคะแนน 
ดังน้ี 
ประเด็น ข้อคําถาม คะแนนเต็ม 
1. กระบวนการจัดการ 40 
 1. มิติด้านการเปลีย่นแปลงระบบบริหารจัดการ  

1.1 ระบุสภาพปัญหาและวัตถุประสงค์หลักที่นําไปสู่การริเริ่มของการบูรณาการ/
เช่ือมโยงข้อมูลร่วมกันเพ่ือการบริการของหน่วยงาน และผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนางานดังกล่าวคือใคร 
1.2 ระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับข้อ 1.1 
 

 

 2. มิติด้านทางานร่วมกันของระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
2.1 ระบุเป้าหมายในการดําเนินการร่วมกันที่เกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
2.2 แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/วิธีการ/เทคนิค ก่อนดําเนินการ และหลังที่
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลอย่างครบวงจร ที่อาจ
ครอบคลุมถึงระบบการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับกระบวนการให้บริการระหว่างหน่วยงาน ต้ังแต่ 3 
หน่วยงานข้ึนไป ที่ส่งผลให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และง่าย (User Friendly) 
ต่อผู้รับบริการ 

 

2. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 60 
 3. มิติด้านคณุภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ  

แสดงผลผลิตและผลลัพธ์ของการบูรณาการ/เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ที่ครอบคลุมและสะท้อนความสําเร็จตามวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาบริการ 
(ตามข้อ 1.1) 

 

 4. มิติด้านความคุ้มค่า  
อธิบายและแสดงผลลัพธ์ของความคุ้มค่าในการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมในมิติ 
ที่เก่ียวข้อง (เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง) 

 

 5. มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรงุบริการและความ
ย่ังยืนของโครงการ  
5.1 อธิบายถึงผลกระทบของการปรับปรุงการบริการว่ามีความสําเร็จในระดับใด 
(ระดับพ้ืนที่ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ) และส่งผลให้เกิด 
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดระยะเวลา ขั้นตอน ในการพิจารณา อนุมัติ 
อนุญาต อย่างไร 
5.2 อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาและต่อยอดงานบริการดังกล่าวให้ย่ังยืน 

 

รวมคะแนนเต็ม 100 
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กลุ่มที่ 4 ประเภทการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม มีประเด็นการประเมิน คําถาม และสัดส่วน
คะแนน ดังน้ี 

 
ประเด็น ข้อคําถาม คะแนนเต็ม 
1. การทํางานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 50 
 1. การส่งเสรมิการทํางานแบบมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 

1.1 ที่มา/ความสําคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ 
1.2 รูปแบบ/ขัน้ตอน/วิธีการท่ีใช้ในการดาเนินโครงการ/ผลงานในพ้ืนที่ ต้ังแต่
การริเริ่ม ไปจนถึงการกําหนดแนวทางและดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหา/การพัฒนา 
1.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีสว่นร่วมในการขับเคลื่อนการดําเนิน
โครงการ/ผลงาน ในพ้ืนที ่
1.4 การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

2. การบรรลุผลสําเร็จ 50 
 2. การสรปุบทเรียนความสาํเร็จและประโยชน์ที่ได้รบัจากการบรรลุเปา้หมาย 

2.1 ความสําเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จ ในการดําเนินงาน 
2.2 ตัวแบบ (Model) ในการขับเคลื่อนการทํางานแบบมีส่วนร่วมเพ่ือนําไปสู่การ
ขยายผลการทาํงานแบบมีส่วนร่วม  

 

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 

 
 
 

ปฏิทินกิจกรรมการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศสุตัว์ ประจําปี พ.ศ.2563 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม 
13 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 ประกาศรับสมคัรและหน่วยงานย่ืนใบสมัครขอรับรางวัลฯ 
13 ธันวาคม 2562 ประชุมช้ีแจงแนวทางการสมัคร และหลักเกณฑ์การ

ประเมินผล  
15-31 มกราคม 2563 ตรวจประเมินเอกสารรายงานผลการดําเนินงานเบ้ืองต้น 

และจัดคลินิกให้คําปรึกษาในการเสนอผลงานสมัครขอรับ
รางวัลฯ 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 พิจารณาผลการตัดสิน และประกาศรายช่ือผลงานที่ได้รับ
รางวัลฯ 

5 พฤษภาคม 2563 มอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2563 
 
* หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ติดต่อ : 
นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
นางสาววิสุทธิวรรณ ป้ันฉาย 
นางสาวจารุวรรณ หนูชัยแก้ว 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ 
โทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1513 
โทรสาร  : 0-2653-4939 
e-mail  : manage@dld.go.th 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ที่  
https://bit.ly/2YuY8mJ 
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