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ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ในการเสนอผลงาน

!. โดดเด่นไม่เหมือนใคร

ผลงานมคีวามโดดเดน่มากกวา่

การดาํเนินงานตามปกติ

;. ใส่ใจเทคโนโลยี
ใหค้วามสาคญักบัการนําเทคโนโลยี

มาใชใ้นการทาํงานหรอืการใหบ้รกิาร

1. มี Big Impacts
สรา้งผลลพัธเ์ชงิบวก ที>ม ีImpacts

และตอบสนองต่อปัญหาที>ระบุไวไ้ด้

=. ผสานความร่วมมือ

สรา้งความรว่มมอืระหวา่งภาครฐั ภาค

ประชาสงัคม ชมุชน และภาคเอกชน 

B. ผลลพัธเ์ชิงประจกัษ์

สามารถระบุผลลพัธท์ี>ชดัเจน มขีอ้มลู

สถติเิชงิประจกัษ์

I. ต้นแบบขยายผล

สามารถนาไปประยกุตใ์ชห้รอืเป็นตน้แบบ

ในการดาํเนินงานขยายผลในพืJนทีKอืKนได้



ปัจจยัที:ทาํให้ผลงานไม่ผา่นการประเมิน

เป็นการดาํเนินการตามภารกจิปกต ิ
ไมม่คีวามโดดเดน่อยา่งเป็นที:ประจกัษ์

การมนีวตักรรมที:ไมไ่ดม้ ีImpact 
หรอืเป็นนวตักรรมแบบงา่ย ๆ 

ไมซ่บัซอ้น

การเขยีนใบสมคัรไมช่ดัเจน ไมส่ามารถ
ตอบโจทยต์ามเกณฑข์องรางวลั

ในประเภทนั Tน ๆ ได้

ผลผลติผลลพัธไ์มช่ดัเจน 
หรอืไมม่สีถติทิี:แสดงผลอยา่งเป็น

รปูธรรม รวมถงึไมต่อบโจทย์
ของปัญหาที:ตอ้งแกไ้ข

ผลงานไมเ่ป็นไปตามเงื:อนไขของ
รางวลัฯ เชน่ สง่ซํTา ระยะเวลาการ
ดาํเนินการไมเ่ป็นไปตามที:กาํหนด



รางวลัคณุภาพกรมปศสุตัว์ ประจาํปี พ.ศ. 2565

นวตักรรมการบริการ

พฒันาการบริการ

ขยายผลมาตรฐานการบริการ

บรูณาการข้อมลูเพื+อการบริการ

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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มิติ ข้อคาํถาม คะแนน

1. การวิเคราะหปั์ญหา 10

!. ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา (ปัญหามขีอบเขตหรอืผลกระทบในระดบัใด เชน่ ระดบัพืEนทีF หน่วยงาน ระดบัภมูภิาค 

ระดบัประเทศ เป็นตน้ โปรดอธบิายขอ้มลูประกอบ รวมทั Eงระบุวา่ประชาชนหรอืผูร้บับรกิารทีFไดร้บัผลกระทบเป็นใคร จาํนวนเทา่ใด) 

พรอ้มทั Eง แสดงและอธบิายถงึขั Eนตอน/กระบวนการเดมิ ก่อนมกีารพฒันาวา่เป็นอยา่งไร 

(10)

;. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนําไปปฏิบติั 20

Y. ผลงานบรกิารทีFพฒันาขึEนจดัอยูใ่นนวตักรรมประเภทใด มจีดุเดน่และความแตกต่าง อยา่งไรทีFแสดงใหเ้หน็วา่ผลงานนีEเป็นสิFงใหมห่รอื

เป็นการพฒันาต่อยอด และสามารถ กระตุน้หรอืดงึดดูความสนใจผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ยา่งไร 
(5)

[. อธบิายเกีFยวกบัผลงาน แนวคดิการพฒันาและการนําไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา (5)

\. อธบิายขั Eนตอน/กระบวนการใหบ้รกิารหลงัปรบัปรงุ/พฒันา และระบุวา่ม ีความแตกต่างจากก่อนการพฒันาอยา่งไร (ขอ้ 1) (5)

]. มกีลุม่หรอืภาคสว่นใดเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาผลงาน ขั Eนตอนใดบา้ง อยา่งไร (5)

3. ผลผลิต/ผลลพัธ ์เชิงประจกัษ์ 60

^. ผลผลติและผลลพัธท์ีFสาํคญัจากการดาํเนินโครงการคอือะไร อธบิายใหช้ดัเจน ในเชงิสถติ ิรวมทั EงแสดงตวัชีEวดัทีFวดัความสาํเรจ็ของ

โครงการ โดยแสดงใหเ้หน็วา่นวตักรรม ทีFพฒันาขึEนสรา้งความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัอยา่งไร พรอ้มยกตวัอยา่ง 
(30)

a. ประโยชน์ทีFประชาชน/ผูร้บับรกิารไดร้บัจากโครงการ มอีะไรบา้ง (20)

c. มกีารประเมนิผลทีFเป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และ/หรอืจากประสบการณ์ ของผูร้บับรกิารหรอืไม ่และผลการประเมนิเป็น

อยา่งไร รวมทั Eง มกีารจดัการผลกระทบ ทางลบทีFอาจเกดิขึEนอยา่งไร 
(10)

4. ความยั Nงยืนของโครงการ 10

e. มกีารถอดบทเรยีนเพืFอนําผลงานไปถ่ายทอดความรูแ้ละประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงาน และ วางแผนในการขยายผลโครงการไปยงั

หน่วยงานหรอืพืEนทีFอืFน ๆ อยา่งไร

(10)

รวมคะแนนเตม็ 100

นวตักรรมการบริการ

การพัฒนาการให้บริการ  ด้วยการ นํา

นวัตกรรมที6เกิดจากการนําแนวคิด องค์
ความรู ้ทกัษะประสบการณ์ และเทคโนโลยี

ดจิทิลั มาประยุกต์ใช้ในการพฒันาผลงาน/
การให้บรกิาร กระบวนการ/ ระบบบรกิาร

รูปแบบใหม่ ๆ ซึ6งเป็นผลงานที6แสดงความ

แตกต่างอย่างมีนัยสําคญัจากผลงานหรือ
กระบวนการ ก่อนหน้านีQ ทําใหก้ารบรกิารดี

ขึQนกว่าเดมิอย่างก้าวกระโดด ส่งผลใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อเศรษฐกจิสงัคม และชวีติ ความ

เป็นอยูข่องประชาชนอยา่งชดัเจน 

เงื $อนไข : เป็นผลงานที -นําไปใชแ้ลว้จรงิ 

และมผีลสาํเรจ็อยา่งเป็นรปูธรรมที -สามารถ

ตรวจสอบได ้เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี

1. ประเภทนวตักรรมการบริการ



มิติ ข้อคาํถาม คะแนน

1. การวิเคราะหปั์ญหา 10

!. ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา (ปัญหามขีอบเขตหรอืผลกระทบในระดบัใด เช่น ระดบัพืEนทีF หน่วยงาน ระดบัภูมภิาค ระดบัประเทศ 

เป็นตน้ โปรดอธบิายขอ้มลู ประกอบ รวมทั Eงระบุวา่ประชาชนหรอืผูร้บับรกิารทีFไดร้บัผลกระทบเป็นใคร จาํนวนเทา่ใด) รวมถงึแสดงและอธบิายถงึ

ขั Eนตอน/กระบวนการเดมิ ก่อนมกีารพฒันาวา่เป็นอยา่งไร 

(10)

;. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนําไปปฏิบติั 20

Y. อธบิายเกีFยวกบัผลงาน แนวคดิการพฒันาและการนําไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา (10)

[. อธบิายขั Eนตอน/กระบวนการใหบ้รกิารหลงัปรบัปรงุ/พฒันา และระบุวา่มคีวามแตกต่าง จากเดมิก่อนการพฒันาอยา่งไร 

(ขอ้ !) หากมกีารนําเทคโนโลยทีีFทนัสมยัมาใช ้ใหร้ะบุวา่นําเทคโนโลยมีาใชก้บัผลงานอยา่งไร 
(5)

\. มกีลุม่หรอืภาคสว่นใดเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาผลงาน ขั Eนตอนใดบา้ง อยา่งไร (5)

3. ผลผลิต/ผลลพัธ์ เชิงประจกัษ์ 60

]. ผลผลติและผลลพัธท์ีFสาํคญัจากการดาํเนินโครงการคอือะไร อธบิายใหช้ดัเจนในเชงิ สถติ ิรวมทั EงแสดงตวัชีEวดัทีFวดัความสาํเรจ็ของโครงการ (30)

^. ประโยชน์ทีFประชาชน/ผูร้บับรกิารไดร้บัจากโครงการ มอีะไรบา้ง (20)

a. มกีารประเมนิผลทีFเป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และ/หรอืจากประสบการณ์ของ ผูร้บับรกิารหรอืไม ่และผลการประเมนิเป็นอยา่งไร (5)

c. มกีารจดัการผลกระทบทางลบทีFอาจเกดิขึEนอยา่งไร (5)

4. ความยั Nงยืนของโครงการ 10

e. มกีารถอดบทเรยีนเพืFอนําผลงานไปถ่ายทอดความรูแ้ละประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงาน และ วางแผนในการขยายผลโครงการไปยงัหน่วยงานหรอื

พืEนทีFอืFน ๆ อยา่งไร 
(10)

รวมคะแนนเตม็ 100

พฒันาการบริการ

การพัฒนาการให้บริการแล้ว

ส่งผลให้การบริการดีขึJนจาก

เดิมอย่างมนีัยสําคญั หรอืเห็น

เ ป็นทีKประจักษ์  รวมถึงการ

ทํางานในเชิงบริหารจัดการ

เพืK อ ให้ เกิดประโยชน์หรือมี

ผลกระทบสูง ต่อประชาชนใน

วงกวา้ง หรอืแกไ้ขปัญหาความ

เ ดื อ ด ร้ อ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น /

กลุม่เป้าหมายได ้

2. ประเภทพฒันาการบริการ

เงื $อนไข : เป็นผลงานที -นําไปใชแ้ลว้

จรงิ และมผีลสาํเรจ็อยา่งเป็นรปูธรรม

ที -สามารถตรวจสอบได ้เป็นระยะเวลา

ไมน้่อยกวา่ 1 ปี



มิติ ข้อคาํถาม คะแนน

1. กระบวนการจดัการ 40

U. อธบิายกระบวนการและขั Qนตอนในการใหบ้รกิารของผลงานที6เคยไดร้บัรางวลั (5)

\. อธบิายกระบวนการในการนําผลงานที6ไดร้บัรางวลัไปขยายผลในระดบัหน่วยงาน หรอืพืQนที6 (15)

^. อธบิายกระบวนการในการตดิตาม ประเมนิผล เพื6อควบคุมคุณภาพและ มาตรฐานการใหบ้รกิารของแต่ละหน่วยงาน

สาขาหรอืพืQนที6

(15)

`. อธบิายกระบวนการหรอืวธิกีารที6ไดพ้ฒันาเพิ6มเตมิจากผลงานที6เคยไดร้บัรางวลั (5)

:. ผลผลิต/ผลลพัธ ์เชิงประจกัษ์ 60

a. แสดงขอ้มลูจาํนวนหน่วยงานสาขาหรอืหน่วยงานในพืQนที6 ใหเ้หน็วา่ไดนํ้าผลงาน ที6เคยไดร้บัรางวลัไปปฏบิตัไิด้

ครอบคลมุทุกหน่วยงานสาขาหรอืหน่วยงานในพืQนที6 (การขยายผล เป็นไปไดท้ั Qงการขยายผลในหน่วยงานสาขาและใน

ระดบัพืQนที6) 

(30)

e. แสดงผลลพัธ/์ผลกระทบที6ประชาชนไดร้บัที6ครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรอื หน่วยงานในพืQนที6การขยายผล เชน่ 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารที6ลดลง ความพงึพอใจ ของผูร้บับรกิาร การรบัรูข้องประชาชน สถติกิารเขา้ถงึบรกิารของ
ประชาชน เป็นตน้ 

(20)

h. สรปุบทเรยีน (Lesson Learn) วา่หน่วยงานไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากการดาํเนิน โครงการ และจะนําไปใชใ้นการพฒันาต่อ

ยอดโครงการอื6น ๆ ในอนาคตไดอ้ยา่งไร 
(10)

รวมคะแนนเตม็ 100

ขยายผลมาตรฐาน

การบริการ

การนําระบบ แนวทางการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานการปฏบิตังิานในผลงานทีKไดร้บั

รางวลัคุณภาพกรมปศุสตัว์ หรือรางวลั

เลิศรฐั สาขาบรกิารภาครฐั ระดบัดีเด่น 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปขยายผลในทุก

หน่วยบริการสาขาหรือพืJนทีK เพืKอเพิKม

ประสิทธิภาพการบริการ และควบคุม

รูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานของงาน

บริการให้คงอยู่ในระดับเดียวกันหรือ

ดกีวา่ในทกุหน่วย บรกิารสาขาหรอืพืJนทีK 

เงื $อนไข : F. เป็นผลงานที -เคยไดร้บัรางวลัคณุภาพกรมปศุสตัว ์หรอืรางวลัเลศิรฐั สาขาบรกิารภาครฐั ระดบัดเีดน่ ของสาํนกังาน ก.พ.ร. ไมเ่กนิ 3 ปี

U. หน่วยงานผูส้มคัรไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นหน่วยงานเดยีวกบัผูส้มคัรในปีที -เคยไดร้บัรางวลัฯ แต่เป็นหน่วยงานที -สามารถนําผลงานไปขยายผลไดใ้นทกุสาขาหรอืทกุหน่วยพืWนที -ของตนเอง  

3. ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ

7



มิติ ข้อคาํถาม คะแนน

1. กระบวนการจดัการ 40

U. ระบุสภาพปัญหาและวตัถุประสงคห์ลกัที6นําไปสูก่ารรเิริ6มของการบรูณาการ/เชื6อมโยงขอ้มลู รว่มกนัเพื6อการบรกิาร

ของหน่วยงาน และผูร้บับรกิารกลุม่เป้าหมายที6ไดร้บัประโยชน์จาก การพฒันางานดงักลา่วคอืใคร

(20)

\. แสดงและอธบิายถงึขั Qนตอน/วธิกีาร/เทคนิค ก่อนดาํเนินการ และหลงัที6เชื6อมโยงขอ้มลู ระหวา่งหน่วยงานผา่นระบบ

ดจิทิลัอยา่งครบวงจร ที6อาจครอบคลุมถงึระบบการรบัจา่ยเงนิ ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) และนําไป
สูก่ารเปลี6ยนแปลงหรอืยกระดบักระบวนการ ใหบ้รกิารระหวา่งหน่วยงาน ตั Qงแต่ ^ หน่วยงานขึQนไป ที6สง่ผลใหเ้กดิ

ความสะดวก รวดเรว็ และงา่ย (User Friendly) ต่อผูร้บับรกิาร 

(20)

:. ผลผลิต/ผลลพัธ ์เชิงประจกัษ์ 60

^. แสดงผลผลติและผลลพัธข์องการบรูณาการ/เชื6อมโยงขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน ที6ครอบคลุมและสะทอ้นความสาํเรจ็

ตามวตัถุประสงคห์ลกัของการพฒันาบรกิาร 
(20)

`. อธบิายและแสดงผลลพัธข์องความคุม้คา่ในการดาํเนินการที6เป็นรปูธรรมในมติ ิที6เกี6ยวขอ้ง (เศรษฐกจิ สงัคม และ

ความมั 6นคง) 
(30)

a. อธบิายถงึผลกระทบของการปรบัปรงุการบรกิารวา่มคีวามสาํเรจ็ในระดบัใด (ระดบัพืQนที6 ระดบัประเทศ ระดบั

ภมูภิาค หรอืระดบันานาชาต)ิ และสง่ผลใหเ้กดิประสทิธภิาพ ในการใหบ้รกิาร ลดระยะเวลา ขั Qนตอน ในการพจิารณา 
อนุมตั ิอนุญาต อยา่งไร 

(5)

e. อธบิายถงึแนวคดิการพฒันาและต่อยอดงานบรกิารดงักลา่วใหย้ั 6งยนื (5)

รวมคะแนนเตม็ 100

บรูณาการข้อมลู

เพื\อการบริการ

ก า ร เ พิK ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ห รื อ ก า ร

เปลีKยนแปลงการให้บรกิารทีKเป็นผลมา

จากความสามารถ ในการทาํงานรว่มกนั

(Interoperability) ระหว่างหน่วยงาน

ของรฐั และทําให้เกิดการให้บรกิารใน

รปูแบบ ดจิทิลั ภายใตส้ทิธกิารใชง้านทีK

เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มีก า ร รัก ษ า ค ว า ม

ปลอดภัยของข้อมูล ทั JงนีJ  ถ้าเป็นการ

เชืKอมโยง ข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าถึง

และใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูดงักลา่ว ตอ้ง

ได้ร ับความยินยอม (consent) หรือ 

การรอ้งขอ (request) จากเจา้ของขอ้มลู

นั Jนก่อน 

เงื $อนไข : F. เป็นผลงานที -นําไปใชแ้ลว้จรงิ และมผีลสาํเรจ็อยา่งเป็นรปูธรรมที -สามารถตรวจสอบได ้เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ F ปี

U. เป็นการพฒันาระบบการทาํงาน ที -สามารถเชื -อมโยง หรอืแลกเปลี -ยนขอ้มลูระหวา่ง หน่วยงานไดผ้า่นระบบดจิทิลั โดยมหีน่วยงานเขา้รว่มตั Wงแต่ 3 หน่วยงานขึWนไป  

4. ประเภทบรูณาการข้อมลูเพืMอการบริการ
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5. ประเภทบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ระดบัของการมีส่วนร่วม

9

- แถลงข่าว

- Websites

- เอกสารสิNงพิมพ์

- การสาํรวจความคิดเหน็

- การประชมุ/เวทีสาธารณะ

- ประชุมกลุ่มย่อย

- สมัมนาเชิงปฏิบติัการ

- ประชาพิจารณ์

- คณะทีNปรึกษาภาคประชาชน

- คณะกรรมการ

- การตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม

การลงประชามติ

ให้ข้อมลูข่าวสาร

Inform

รบัฟังความคิดเหน็

Consult

เกี[ยวข้อง

Involve

ร่วมมือ

Collaboration

เสริมอาํนาจ

ประชาชน

Empower

ระ
ดบัการ

มีส่วนรว่
มสงูขึ

=น



มิติ ข้อคาํถาม คะแนน

1. ความสาํคญัของปัญหาและความสามารถขององคก์ร 10

• ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 10

!. ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาทีFทาํใหต้อ้งนํากระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนมาใชใ้นการดาํเนินการ

Y. ขอบเขตหรอืผลกระทบของปัญหา
(5)

• ความสามารถขององคก์ร (ศกัยภาพของหน่วยงานทีNสามารถตอบสนองต่อปัญหา)

3. นโยบายของหน่วยงานในการนําการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่มมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา

\. การขบัเคลืFอนนโยบายไปสูก่ารปฏบิตัิ
(5)

2. กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 40

]. รายละเอยีดของการดาํเนินงาน 

].! วตัถุประสงคก์ารดาํเนินงาน (5)

].Y รปูแบบในการมสีว่นรว่มในระดบัความรว่มมอื (Collaborate) หรอืขั Eนตอน/วธิกีารทีFใชใ้นการดาํเนินงาน รวมทั Eงแนวคดิ/

นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชด้าํเนินการ
(5)

].[ บทบาทแต่ละภาคสว่นในการขบัเคลืFอนการดาํเนินการ (10)

].\ กลไกหรอืวธิกีารทีFใชใ้นการขบัเคลืFอนการสรา้งความรว่มมอืเชงิบรูณาการ (15)

].] ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการและแนวทางการแกไ้ขปัญหา (5)

k. ผลผลิต/ผลลพัธ/์ผลกระทบ 40

^. ผลผลติ/ผลลพัธ ์ของการดาํเนินงาน (20)

a. ประโยชน์ทีFประชาชน กลุม่เป้าหมาย และหน่วยงานไดร้บัจากการดาํเนินงาน (20)

l. ความยั Nงยืน 10

c. การถอดบทเรยีนผา่นการประเมนิการดาํเนินงาน และการถ่ายทอดผลการประเมนิไปสูส่าธารณะ (5)

e. ความยั Fงยนืระดบันโยบาย (การจดัทาํ Roadmap ในการขยายผล หรอืการบรรจโุครงการไวใ้นแผนปฏบิตักิาร) (5)

รวมคะแนนเตม็ 100

การบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม

เป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนและภาค

ส่วนต่าง ๆ เขา้มามสี่วนร่วมการบรหิารราชการใน

ระดบัความรว่มมอื (Collaborate) ซึFงก่อใหเ้กดิการ

เปลีFยนแปลงหรือการพัฒนาทีFมีนัยสําคัญหรือ

ผลกระทบสงู (High Impact) กบัชวีติความเป็นอยู่

ของประชาชนในพืEนทีF อนัจะนําไปสู่ความสําเรจ็ใน

การพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงานภาครฐัและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนทีFเป็นรูปธรรม โดยมี

ขอบเขตการพจิารณาจากผลการส่งเสรมิการมสี่วน

ร่วมของประชาชนในการบรหิารราชการ และมกีาร

ทํางานแบบร่วมมอืกนัในลกัษณะหุ้นส่วน โดยให้

ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารราชการในระดบัโครงการ ซึFงเป็นการ

ดําเนินโครงการเพืFอพฒันาหรอืแก้ไขปัญหาแบบมี

สว่นรว่ม

เงื $อนไข : การนําผลงานไปใชแ้ลว้จรงิเป็น

ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ F ปี

5. ประเภทบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม



ผลงานที(มคีะแนนรวม 01 คะแนนขึ4นไป

ผลงานที(มคีะแนน 71 คะแนนขึ4นไป แต่ไมถ่งึ 01 คะแนน

ผลงานที(มคีะแนน ;1 คะแนนขึ4นไป แต่ไมถ่งึ 71 คะแนน

ระดบัของรางวลั รางวลัคณุภาพกรมปศุสตัว ์แบง่รางวลัออกเป็น b ระดบั ดงันีT

1. ระดบัดีเด่น

2. ระดบัดีมาก

3. ระดบัดี
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วิธีการสมคัร

หน่วยงานส่งผลงานสมคัรขอรบัรางวลัฯ ดงันี=

1. ดาวน์โหลดเอกสารการสมคัรผา่นเวบ็ไซต ์กพร.

https://manage.dld.go.th

2. รปูแบบเอกสาร ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 

ตวัอกัษร TH SarabunPSK ขนาด g6 รปูแบบ .docx

3. จดัส่งเอกสารการสมคัรให้ กพร. + ส่งไฟล ์.docx 

ทาง e-mail : manage@dld.go.th
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ขั Jนตอนการตรวจประเมิน ดงันีJ

ขั Pนตอนการตรวจประเมิน

1. การตรวจสอบเอกสารเบื=องต้น ตรวจสอบความถกูตอ้ง สมบรูณ์ ของเอกสาร

2. การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน ประเมนิผลจากเอกสารรายงานผล โดยคณะกรรมการฯ 

ผลงานที:ไดค้ะแนน ef คะแนนขึTนไป จะไดร้บัการตรวจประเมนิ

การปฏบิตังิานจรงิ

3. การยืนยนัผลการพิจารณาตรวจประเมิน ยนืยนัผลการตรวจประเมนิ (Site Visit) โดยคณะกรรมการฯ 

ดาํเนินการตรวจประเมนิในพืTนที:ปฏบิตังิานจรงิของหน่วยงาน 

หรอื VDO Conference

4. การพิจารณาตดัสินรางวลัโดยคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ตดัสนิรางวลั และประกาศรายชื:อหน่วยงาน

ที:ไดร้บัรางวลั
13



16 ธ.ค. 64

ช̀ีแจงรางวลัฯ

18 ม.ค. – 4 ก.พ. 65

ตรวจประเมินเอกสาร

15 ธ.ค. 64 – 17 ม.ค. 65

เปิดรบัสมคัร

ก.พ. – เม.ย. 65

Site Visit และพิจารณา

ผลการตดัสิน

เม.ย. 65

ประกาศผล

5 พ.ค. 65

มอบรางวลัฯ

หมายเหต:ุ ปฏิทินอาจมีการเปลี5ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปฏิทินการประเมินรางวลัคณุภาพกรมปศสุตัว ์ประจาํปี พ.ศ. 2565

DLD Quality Awards 2022
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สิFงแรกทีFหน่วยงานหรอืผูส้มคัรรางวลั จะตอ้งทราบและ

ทาํความเขา้ใจ คอื หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการ

พจิารณารางวลั

เข้าใจเกณฑ ์

มคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนงานของผลงาน 

เป็นพืEนฐานทีFสาํคญัในการสมคัรรางวลั ซึFงจะชว่ยทาํให้

การเขยีนรายงานผลการดาํเนินการเกดิความสะดวก 

รวดเรว็ และมคีวามชดัเจน

เข้าใจผลงาน 

แต่ละประเภทรางวลัมปีระเดน็การพจิารณาทีFแตกต่างกนั จงึควร

สมคัรในประเภทรางวลัทีFผลงานมผีลคะแนนการประเมนิสงูสดุ 

หรอืเป็นประเภทรางวลัทีFทาํไดด้ทีีFสดุในทกุประเดน็การพจิารณา

เลือกสมคัรประเภทรางวลั 

เป็นการปรบัแต่งผลงานทีFจะสมคัรรางวลัเพืFอใหม้คีวาม

ชดัเจน และเป็นผลงานทีFผลกระทบมากทีFสดุ (Big 

Impact)

กาํหนดขอบเขต

การคดัเลอืกผลงานมผีลต่อโอกาสการไดร้บัรางวลั

เป็นอยา่งยิFง 

คดัเลือกผลงาน

ใชร้างวลัเป็นเครืFองมอืในการสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่

บุคลากรของหน่วยงาน ในการปรบัปรงุกระบวนงาน

เพืFอยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิารของหน่วยงาน 

สร้างความยั [งยืน

1

2

34

5

6

เทคนิค/วิธีการในการคดัเลือกผลงานเพื:อสมคัรขอรบัรางวลั



กรอบความเชื:อมโยงของการตอบคาํถาม

g. ปัญหาคืออะไร

โครงการ/คณุค่าใหม่ที[นําเสนอ

ประเดน็ปัญหา

กลยทุธ ์g กลยทุธ ์: กลยทุธ ์k

กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3

ผลผลิต 1 ผลผลิต : ผลผลิต 3

ผลลพัธ/์ผลประโยชน์

ความยั [งยืนของโครงการ

z. ขยายผลอยา่งไร

6. ผลผลติและผลลพัธท์ี6สาํคญัจากการดาํเนิน

โครงการคอือะไร 
7. ประโยชน์ที6ผูร้บับรกิารไดร้บัจากโครงการ มี

อะไรบา้ง 

8. มกีารประเมนิผลจากหน่วยงานภายนอก และ/

หรอืจากประสบการณ์ของผูร้บับรกิารหรอืไม่

2. ผลงานอยูใ่นนวตักรรมประเภทใดมจีดุเดน่และความแตกต่าง 

อยา่งไร
3. แนวคดิการพฒันาและการนําไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา

4. ขั Qนตอนหลงัปรบัปรงุ/พฒันา มคีวามแตกต่างจากก่อนการพฒันา
อยา่งไร 

5. มภีาคสว่นใดเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาผลงาน ขั Qนตอนใดบา้ง 

อยา่งไร 



เทคนิคการเขียนผลงานเพื:อเสนอขอรบัรางวลั

q ร่างคําตอบแต่ละข้อก่อน โดยกําหนดประเด็นสําคัญ ๆ 

ให้ครบ (อาจเขียนเป็นข้อ ๆ) แล้วค่อยนํามาเรียบเรียง

เป็นบทความ
q ใชภ้าษางา่ยๆ อยา่เขยีนประเดน็เดมิซํJาไปซํJามา

q ใช้ตัวเลขเชิงสถิติสนับสนุนการอธิบาย โดยแสดงตัวเลข

ขอ้เทจ็จรงิ มากกวา่ใชค้วามคดิเหน็สว่นตวั

q อธิบายในมิติของประชาชน ผู้ร ับบริการ มากกว่ามิติ

ของภาครฐั
q แสดงให้เห็นว่าแนวทางการปรับปรุงทีRเสนอมีผลกระทบ

กบักลุม่ประชาชนจาํนวนมาก

q แสดงให้เห็นชดัว่าแนวทางการปรบัปรุงทีRเสนอ จะมคีวาม

ยั Rงยนืในระยะยาวและขยายผลไปยงัสว่นอืRนได้



แบบฟอรม์การสมคัร

ส่วนทีQ  ! ส่วนทีQ R ส่วนทีQ 1



ถาม - ตอบ


