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ความเปนมา 

พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6  

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้ เพ่ือประโยชนสุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดข้ันตอน

การปฏิบัติงานท่ีเกินจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

กรมปศุสัตว ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  โดยดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ท่ีสําคัญอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการดานสินคาปศุสัตวท่ีตองมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ปลอดภัย มี

ปริมาณเพียงพอ และสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมุงเนนใหความสําคัญในดานคุณภาพการ

ใหบริการเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการในทุกกลุม การลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ  

โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการองคการในภาพรวม เพ่ือทําใหการดําเนินงานของกรมปศุสัตวมีความสอดคลองและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันท้ังระบบและนําไปสูการเปนองคการคุณภาพในระดับสากล 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว กรมปศุสัตว จึงไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ผลักดันให

หนวยงานตางๆ ในสังกัด พัฒนาคุณภาพการใหบริการดวยการปรับปรุงกระบวนการของหนวยงาน โดย

ดําเนินการเปน 2 แนวทาง คือ 

1. การกําหนดเปนตัวชี้วัดภาคบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในกรม

ปศุสัตว (ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหนวยงาน) โดยใหทุกหนวยงานดําเนินการ

ปรับปรุงกระบวนงานใหดีข้ึน มุงเนนการสรางนวัตกรรมใหเกิดข้ึนในกระบวนงาน เพ่ือเพ่ิมคุณคาผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน ซ่ึงนําไปสูการสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การดําเนินงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การลดข้ันตอนและระยะเวลา การลดคาใชจายของกระบวนงาน เปนตน โดยดําเนินการ

ตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน 

2. การสงเสริมใหหนวยงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว (DLD Quality Awards) เพ่ือ

สรางบรรยากาศและแรงจูงใจ ใหหนวยงานเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

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

หนวยงานท ี่สามารถพ ัฒนาค ุณภาพการใหบริการไดอยางม ีประส ิทธ ิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด โดย

การนําหลักเกณฑการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ มาเปนแนวทางในการประเมินผลเพ่ือยกระดับการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตวใหมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการไปสูระดับสากล 
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รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2562  

(DLD Quality Awards 2019) 

 “รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2562 (DLD Quality Awards 2019)” เปนรางวัลอันทรง
เกียรติท่ีกรมปศุสัตวท่ีมอบใหแกหนวยงานในสังกัดท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานการใหบริการแก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา สมควรเปนแบบอยางท่ีดีใหแก
หนวยงานอ่ืน และเปนการยกระดับคุณภาพการใหบริการไปสูมาตรฐานสากล  

รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2562 ประกอบดวย 2 ประเภทรางวัล ดังนี ้
1. รางวัลหนวยงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการท่ีเปนเลิศ พิจารณาจากหนวยงานในสังกัดกรม

ปศุสัตว ท่ีไดมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2561 
(สํานัก/กอง หนวยงานเทียบเทา สํานักงานปศุสัตวเขต และสํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) โดยมี
คะแนนผลการประเมินสูงสุด 3 ลําดับแรก 

2. รางวัลคุณภาพการบริการท่ีเปนเลิศ เปนรางวัลท่ีมอบใหกับหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว แบงเปน 
6 ประเภท ไดแก   

1) นวัตกรรมการบริการ เปนแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม ๆ ในการจัดการองคการ การ
ดําเนินงานและการใหบริการ อันเปนผลมาจากการสราง พัฒนา เพิ่มพูน ตอยอด หรือประยุกตใชองค
ความรู และแนวปฏิบัติตาง ๆ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน มี 6 ประเภท ดังนี้ 1) นวัตกรรมการบริการ 2) นวัตกรรมการสงมอบบริการ 3) 
นวัตกรรมการบริหาร/ องคการ 4) นวัตกรรมทางความคิด 5) นวัตกรรมเชิงนโยบาย และ 6) นวัตกรรมเชิง
ระบบ โดยมีขอบเขตการพิจารณาจากผลการดําเนินการที่แสดงถึงการสรางสรรคงานบริการ หรือคิดคน
ผลิตภัณฑใหมในการใหบริการประชาชน และผลงานท่ีขอรับรางวัลตองเปนไปตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผลงานการใหบริการท่ีเปนการสรางบริการใหม การใหบริการในรูปแบบใหม สราง
กระบวนงานใหม การออกแบบนโยบายหรือประยุกตใชเครื่องมือนโยบายใหม หรือเปนการวางระบบใหม 
หรือเทคโนโลยีใหม ในการใหบริการ 

(2) เปนผลงานที่นําไปใชแลวจริง และมีผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได 
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป  

2) พัฒนาการบริการ เปนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมี คุณภาพดวย
กระบวนการทํางาน ท่ีมีประสิทธิภาพและแตกตางไปจากเดิม เชน มีข้ันตอนการทํางานลดลง สามารถ
ปฏิบัติงานไดรวดเร็วข้ึน และลดคาใชจาย เปนตน โดยมีขอบเขตการพิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุง 
การใหบริการประชาชนแลวสงผลใหเกิดการพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง และผลงานที่ขอรับรางวัลตอง
เปนไปตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผลงานการใหบริการท่ีเปนการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการท่ีแตกตางไปจากเดิม และ
ไมเปนรูปแบบเดียวกับท่ีหนวยงานเคยไดรับรางวัลมาแลว 

(2) เปนผลงานท่ีนําไปใชแลวจริง และมีผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถตรวจสอบได 
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป  
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3) ขยายผลมาตรฐานการบริการ เปนการนําระบบ แนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในผลงานท่ีไดรับรางวัลดีเดนไปขยายผล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ และควบคุมมาตรฐาน
ของงานบริการใหคงอยูในระดับเดียวกันของทุกหนวยบริการสาขาหรือพ้ืนท่ี อันนาไปสูคุณภาพการใหบริการท่ี
ดีข้ึนและเกิดความเทาเทียม ในการใชบริการของประชาชน โดยมีขอบเขตการพิจารณาจากผลการนํา
มาตรฐานการใหบริการไปดําเนินการขยายผลในหนวยบริการสาขาหรือพ้ืนท่ี เพ่ือรักษาระดับการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน ใหมีรูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน และผลงานท่ีขอรับรางวัลตองเปนไปตามเง่ือนไข 
ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ หรือ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ
ภาครัฐ ระดับดีเดน ไมเกิน 5 ป 

(2) สามารถขยายผลในทุกหนวยบริการสาขาหรือทุกพ้ืนท่ี ภายใตสังกัดของหนวยงานผูสมัคร 
โดยประชาชนตองไดรับการบริการท่ีเสมอภาค เปนธรรม และเขาถึงไดงาย และมีการดําเนินการอยางเปน
รูปธรรมในแตละแหงไมนอยกวา 1 ป 

4) บูรณาการขอมูลเพ่ือการบริการ เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการประชาชนหรืองานตาม
ภารกิจ โดยการใชฐานขอมูลดิจิทัลรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ ภายใตสิทธิการใชงานท่ีเหมาะสมและมีการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล ท้ังนี้ ถาเปนการเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคล การเขาถึงและใชประโยชนจาก
ขอมูลดังกลาว ตองไดรับความยินยอม (consent) หรือการรองขอ (request) จากเจาของขอมูลนั้นกอน โดยมี
ขอบเขตการพิจารณาจากผลการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ ท่ีสามารถบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน
ของรัฐ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน และผลงานท่ีขอรับรางวัลตองเปนไปตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(1) เปนการพัฒนาระบบการทํางาน ท่ีสามารถเชื่อมโยง/บูรณาการ หรือแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงานได โดยมีหนวยงานเขารวมตั้งแต 3 หนวยงานข้ึนไป 

(2) มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีนําไปสูระบบท่ีมีความสามารถในการทํางานรวมกัน  
(3) มีการรวบรวมและวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการผานระบบดิจิทัล โดยมีความพึง

พอใจมากกวารอยละ 80 

(4) เปนผลงานท่ีนําไปใชแลวจริง และมีผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถตรวจสอบได 
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยแสดงใหเห็นวาประชาชนไดรับความสะดวกจากการบูรณาการระบบขอมูล  

5) การบริการท่ีเปนเลิศ เปนการใหบริการท่ีดีแกผูรับบริการหรือประชาชน ดวยความใสใจใน
ความตองการท่ีแทจริงของประชาชน โดยการพัฒนาดานการบริการแบบครบวงจร และมุงประโยชนและความ
พึงพอใจของผูรับบริการเปนหลัก โดยมีขอบเขตการพิจารณาจากผลการดําเนินการท่ีเปนภาพรวมของ
หนวยงาน ท่ีมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของประเทศ และมีผลกระทบเชิงประจักษในระดับประเทศ และ
ผลงานท่ีขอรับรางวัลตองเปนไปตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผลงานการบริการของหนวยงานท่ีดําเนินการมาอยางตอเนื่อง และประสบความสําเร็จ
จนเปนท่ียอมรับ สามารถเห็นไดชัดเจนและเปนรูปธรรม และตองเปนโครงการท่ีสงผลกระทบสูง (High 
Impact) ตอประเทศ 

(2) เปนผลงานท่ีแสดงถึงการสรางสรรคงานบริการ หรือคิดคนผลิตภัณฑใหม ในการใหบริการ
ท่ีสอดคลอง ทันตอสถานการณและความตองการของประชาชน 

(3) เปนผลงานการใหบริการท่ีเปนการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการ และมีแบบแผน การ
ประสานงานเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิม 
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(4) เปนผลงานที่มีการบูรณาการเพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน และตองเปนผลงานที่แสดงให
เห็นผลลัพธ (Outcome) ที่สามารถสงเสริมยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ และปองกันแกไขปญหาที่สําคัญของ
ประเทศได เชน การคามนุษย การทุจริต/คอรรัปชัน ความรุนแรงในครอบครัว ความเหลื่อมล้ํา ทางสังคม การศึกษา 
และสิ่งแวดลอม เปนตน 

(5) มีการประเมินผล (ตามขอ (4)) และแสดงผลการประเมินที่มีหลักฐานเปนรูปธรรม รวมถึงมีการ
ปรับปรุงผลงานอยางตอเนื่อง 

(6) แสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องของโครงการ ซ่ึงนําไปสูความยั่งยืน และตองตอบสนองตอ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ขององคการสหประชาชาติ 

(7) เปนผลงานที่นาไปใชแลวจริง และมีผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป  

6) การบริหารราชการแบบมีสวนรวม เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและภาคสวน
ตาง ๆ เขามามีสวนรวมการบริหารราชการในระดับความรวมมือ (Collaborate) ซ่ึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือการพัฒนาท่ีมีนัยสําคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) กับชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ี อัน
จะนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีเปน
รูปธรรม โดยมีขอบเขตการพิจารณาจากผลการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการ 
และมีการทํางานแบบรวมมือกันในลักษณะหุนสวน โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารราชการในระดับโครงการ ซ่ึงเปนการดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาแบบมีสวนรวม และ
ผลงานท่ีขอรับรางวัลตองเปนไปตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(1) เปนโครงการท่ีมีการดําเนินงานสอดคลองตามภารกิจหลักของหนวยงาน หรือสอดคลอง
กับภารกิจ/ประเด็นท่ีเปนนโยบายเรงดวนสําคัญของรัฐบาล 

(2) การดําเนินงานโครงการมีการสงเสริมบทบาทภาคประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการ
บริหารราชการในระดับหุนสวนความรวมมือ 

(3) มีการนําผลงานไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 
(2) เปนผลงานท่ีแสดงถึงการสรางสรรคงานบริการ หรือคิดคนผลิตภัณฑใหม ในการใหบริการ

ท่ีสอดคลอง ทันตอสถานการณและความตองการของประชาชน 
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เกณฑการประเมินรางวัลคุณภาพการบริการท่ีเปนเลิศ  

เกณฑการประเมินรางวัลคุณภาพการบริการท่ีเปนเลิศ จําแนกออกเปน 4 กลุม ไดแก 
กลุมท่ี 1 ประกอบดวย 3 ประเภทรางวัล ไดแก นวัตกรรมการบริการ พัฒนาการบริการ และการ

บริการท่ีเปนเลิศ การบริหาราชการแบบมีสวนรวม ซ่ึงมีประเด็นการประเมินออกเปน 4 สวน ไดแก การ
วิเคราะหปญหา แนวทางการแกไขปญหาและการนาไปปฏิบัติ ผลผลิต/ผลลัพธเชิงประจักษ และความยั่งยืน
ของโครงการ มีประเด็นการประเมิน คําถาม และสัดสวนคะแนน ดังนี ้
ประเด็น ขอคําถาม คะแนนเต็ม 
1. การวิเคราะหปญหา  10 
 1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
1.2 ปญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เชน ระดับพ้ืนท่ี หนวยงาน ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ เปนตน โปรดอธิบายขอมูลประกอบ รวมท้ังระบุประชาชน
หรือผูรับบริการท่ีไดรับผลกระทบ (เปนใคร จํานวนเทาใด) 

 

2. แนวทางการแกไขปญหาและการนําไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา 20 
 2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแกไขปญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจาก

ปญหา โดยเนนแนวคิด/นวัตกรรมท่ีมีความแตกตางจากหนวยงานอ่ืน ๆ หรือ
หนวยงานในสังกัดเดียวกันแตตางพ้ืนท่ี  

 

 3. อธิบายวิธีการนําไปปฏิบัติ วามีกระบวนการหรือข้ันตอนอยางไร มีกลุมหรือ 
ภาคสวนใดเขามาเก่ียวของในข้ันตอนใดบาง อยางไร  

 

3. ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ 60 
 4. ผลผลิตและผลลัพธท่ีสําคัญจากการดําเนินโครงการคืออะไร อธิบายใหชัดเจน

ในเชิงสถิติ รวมท้ังแสดงตัวชี้วัดท่ีในการวัดความสําเร็จของโครงการ  
 

 5. ประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริการไดรบัจากโครงการ มีอะไรบาง   
 6. มีการประเมินผลท่ีเปนทางการจากหนวยงานเองหรือหนวยงานภายนอก

หรือไม ผลเปนอยางไร  
 

 7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการอยางไร   
4. ความย่ังยืนของโครงการ  10 
 8. มีการดําเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหนวยงานหรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

อยางไร  
 

 9. อธิบายผลงานวามีความเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs) ขององคการสหประชาชาติ
อยางไร  

 

รวมคะแนนเต็ม 100 
 
 

 

 
 
 



- 6 - 

 

 
 

กลุมท่ี 2 ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ มีประเด็นการประเมิน คําถาม และสัดสวนคะแนน 
ดังนี ้

 
ประเด็น ขอคําถาม คะแนนเต็ม 
1. กระบวนการดําเนินการท่ีด ี 40 
 1. มีกระบวนการอยางไรในการนําผลงานท่ีไดรับรางวัลไปขยายผลในระดับ

หนวยงานหรือพ้ืนท่ี  
 

 2. มีกระบวนการอยางไรในการติดตาม ประเมินผล เพ่ือควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานการใหบริการของแตละหนวยงานสาขาหรือพ้ืนท่ี  

 

 3. อธิบายกระบวนการหรือวิธีการท่ีไดพัฒนาเพ่ิมเติมข้ึนจากผลงานท่ีเคยไดรับ
รางวัล (ถามี)  

 

2. ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ 60 
 4. แสดงขอมูลจํานวนหนวยงานสาขาหรือหนวยงานในพ้ืนท่ี ใหเห็นวาไดนํา

ผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลไปปฏิบัติไดครอบคลุมทุกหนวยงานสาขาหรือหนวยงาน
ในพ้ืนท่ี (การขยายผล เปนไปไดท้ังการขยายผลในหนวยงานสาขาและในระดับ
พ้ืนท่ี)  

 

 5. แสดงขอมูลผลการใหบริการของทุกหนวยงานสาขาหรือหนวยงานในพ้ืนท่ี ใน
เชิงประจักษ (ควรแสดงตัวชี้วัดท่ีใชในการวัดผลการใหบริการพรอมผลลัพธท่ี
ชัดเจน เชน ระยะเวลาการใหบริการ เปนตน)  

 

 6. แสดงผลลัพธ/ผลกระทบท่ีประชาชนไดรับท่ีครอบคลุมทุกหนวยงานสาขาหรือ
หนวยงานในพ้ืนท่ีการขยายผล เชน ความพึงพอใจของผูรับบริการ การรับรูของ
ประชาชน เปนตน  

 

 7. สรุปบทเรียน (Lesson Learn) วาหนวยงานไดเรียนรูอะไรจากการดําเนิน
โครงการ และจะนําไปใชในการพัฒนาตอยอดโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตไดอยางไร  

 

รวมคะแนนเต็ม 100 
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กลุมท่ี 3 ประเภทบูรณาการขอมูลเพ่ือการบริการ มีประเด็นการประเมิน คําถาม และสัดสวนคะแนน 
ดังนี ้

 
ประเด็น ขอคําถาม คะแนนเต็ม 
1. กระบวนการจัดการ 40 
 1. มิติดานการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ  

1.1 ระบุวัตถุประสงคหลักของการพัฒนาบริการ เชน ตองการใหประชาชนมี
รายไดสูงข้ึน ลดการระบาดของโรคติดตอ ประชาชนสามารถขอรับบริการผาน
ระบบออนไลนได เปนตน  
1.2 อธิบายถึงวิธีการ/การดําเนินการ การบริหารจัดการ และการวางแนว
ทางการแกไข ปญหา ท่ีสงผลใหหนวยงานสามารถทางานได รวดเร็ว ยืดหยุน 
และคลองตัวข้ึน  

 

 2. มิติดานทางานรวมกันของระบบขอมูลระหวางหนวยงาน  
แสดงและอธิบายถึงข้ันตอน/วิธีการ/เทคนิคท่ีใชเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน 
ตั้งแต 3 หนวยงานข้ึนไป เพ่ือใหการบริการสะดวกรวดเร็ว และใชงานงาย (User 
Friendly) รวมท้ังลดเอกสารในการขอรับบริการ  

 

2. ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ 60 
 3. มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ  

แสดงผลลัพธของการเชื่อมโยงขอมูลท่ีทําใหการใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว 
เชน ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีลดลง ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการท่ี ไมนอยกวารอยละ 80 เปนตน  

 

 4. มิติดานความคุมคา  
อธิบายและแสดงผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม เชน จํานวนผูใชบรกิารท่ีเพ่ิมข้ึน การลด
คาใชจายในการเขาถึงการบริการของประชาชน การลดตนทุนการบริการ ความ
คุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม เปนตน  

 

 5. มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงบริการและความ
ย่ังยืนของโครงการ  
5.1 อธิบายผลลัพธของการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน ท่ีสะทอน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคหลักของการพัฒนาบริการ (ตามขอ 1.1)  
5.2 อธิบายถึงแนวทางในการใหบริการอยางตอเนื่องภายใตรูปแบบการเชื่อมโยง
ขอมูล รวมท้ังแนวคิดในการขยายความรวมมือเพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานท่ีเพ่ิมข้ึน  

 

รวมคะแนนเต็ม 100 
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กลุมท่ี 4 ประเภทการบริหาราชการแบบมีสวนรวม มีประเด็นการประเมิน คําถาม และสัดสวน
คะแนน ดังนี ้

 
ประเด็น ขอคําถาม คะแนนเต็ม 
1. การทํางานแบบมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม 50 
 1. การสงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ 

1.1 ท่ีมา/ความสําคัญของสภาพปญหา วัตถุประสงค 
1.2 รูปแบบ/ข้ันตอน/วิธีการท่ีใชในการดาเนินโครงการ/ผลงานในพ้ืนท่ี ตั้งแต
การริเริ่ม ไปจนถึงการกําหนดแนวทางและดําเนินการเพ่ือแกปญหา/การพัฒนา 
1.3 บทบาทของแตละภาคสวนท่ีเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนิน
โครงการ/ผลงาน ในพ้ืนท่ี 
1.4 การสรางกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู 

 

 2. การพัฒนาหรือประยุกตใชองคความรู หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใน 
การดําเนินงานโครงการ/ผลงาน 
อธิบายใหเห็นวา ไดมีการพัฒนาหรือนํานวัตกรรม/องคความรูใหม ๆ/เทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย มาใชในการทํางานแบบมีสวนรวมในโครงการหรือการดําเนินงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารราชการ 

 

2. การบรรลุผลสําเร็จ 50 
 3. การสรุปบทเรียนความสําเร็จและประโยชนท่ีไดรับจากการบรรลุเปาหมาย 

3.1 ความสําเร็จและประโยชนท่ีไดรับ ปญหา/อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จ ในการดําเนินงาน 
3.2 ตัวแบบ (Model) ในการขับเคลื่อนการทํางานแบบมีสวนรวมเพ่ือนําไปสูการ
ขยายผลการทํางานแบบมีสวนรวม  

 

 4. ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
เกี่ยวของ ในบทบาทเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ 
แสดงใหเห็นวา มีการประเมิน ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผูมี
สวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของในการดําเนินโครงการ/ผลงานท่ีเปน การสงเสริมการ
บริหารราชการแบบมีสวนรวม 

 

รวมคะแนนเต็ม 100 
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ระดับของรางวัล 
1. รางวัลหนวยงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการท่ีเปนเลิศ ไมมีระดับของรางวัล  
2. รางวัลคุณภาพการบริการท่ีเปนเลิศ แบงรางวัลออกเปน 2 ระดับ ไดแก  

1) ระดับดีเดน จะพิจารณาใหแกผลงานท่ีมีผลคะแนนรวม 85 คะแนนข้ึนไป 
2) ระดับดี จะพิจารณาใหแกผลงานท่ีมีผลคะแนนรวม มากกวา 75 คะแนน แตไมถึง 85 คะแนน 

 
 
 
 

ปฏิทินกิจกรรมการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ.2562 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม 
15 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2562 ประกาศรับสมัครและหนวยงานยื่นใบสมัครขอรับ

รางวัลฯ 
15 ธันวาคม 2560 ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัคร และหลักเกณฑการ

ประเมินผล  
15-31 มกราคม 2562 ตรวจประเมินเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน

เบื้องตน และจัดคลินิกใหคําปรึกษาในการเสนอ
ผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ 

1 – 15 กุมภาพันธ 2562 ตรวจประเมินผลการดําเนินงาน ณ พ้ืนท่ีของ
หนวยงาน 

16 – 28 กุมภาพันธ 2562 พิจารณาผลการตัดสิน และประกาศรายชื่อผลงานท่ี
ไดรับรางวัลฯ 

5 พฤษภาคม 2562 มอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2562 
 
* หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ติดตอ : 
นายสมเกียรติ กรอบแกว 
นางสาวจารุวรรณ หนูชัยแกว 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว 
โทรศัพท : 0-2653-4444 ตอ 1513 
โทรสาร  : 0-2653-4939 
e-mail  : manage@dld.go.th 
สามารถดาวนโหลดเอกสารการรับสมัครและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดท่ี  
https://drive.google.com/drive/folders/1yT86F5xVc70xo7kYDrxfegYrLFAI5Oxg 

 
 

DLD Quality Awards 2019 
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ภาคผนวก 
แบบฟอรมท่ีใชในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว  

ประจําป พ.ศ. 2562 
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แบบฟอรมสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผลงานท่ีขอรับรางวัล ดังนี้  (กรุณา √ ในชองสี่เหลี่ยมใหครบถวน) 

 

  เปนผลงานการใหบริการท่ีเปนการสรางบริการใหม การใหบริการในรูปแบบใหม  
สรางกระบวนงานใหม การออกแบบนโยบายหรือประยุกตใชเครื่องมือนโยบายใหม หรือเปน
การวางระบบใหม หรือเทคโนโลยีใหม ในการใหบริการ 

 
 เปนผลงานท่ีนําไปใชแลวจริง และมีผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถตรวจสอบได เปน

ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป (ในวันท่ีปดรับสมัคร) 

- นําผลงานไปใชแลวจริงเม่ือ............................................................................................ 
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ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา  

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

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

1.2 ปญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เชน ระดับพ้ืนท่ี หนวยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ   เปน
ตน โปรดอธิบายขอมูลประกอบ รวมท้ังระบุประชาชนหรือผูรับบริการท่ีไดรับผลกระทบ (เปนใคร จํานวน
เทาใด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนําไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา 
 
2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแกไขปญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจากปญหา โดยเนนแนวคิด/นวัตกรรม
ท่ีมีความแตกตางจากหนวยงานอ่ืนๆ หรือหนวยงานในสังกัดเดียวกันแตตางพ้ืนท่ี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
3. อธิบายวิธีการนําไปปฏิบัติ วามีกระบวนการหรือข้ันตอนอยางไร มีกลุมหรือภาคสวนใดเขามาเก่ียวของ    ใน
ข้ันตอนใดบาง อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
 

รายงานผลการดําเนินการ 
 

โปรดสรุปรายงานผลการดําเนินการ โดยมีความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4  ตัวอักษร TH 

SarabunPSK ขนาด 16 และอยูในรูปแบบ .doc หรือ .docx เทานั้น โดยครอบคลุมประเด็นการ

ประเมิน 4 สวน ประกอบดวยคําถาม จํานวน 9 ขอ  
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ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ เชิงประจักษ   

4. ผลผลิตและผลลัพธท่ีสําคัญจากการดําเนินโครงการคืออะไร อธิบายใหชัดเจนในเชิงสถิติ รวมท้ังแสดง
ตัวชี้วัดท่ีในการวัดความสําเร็จของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
5. ประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริการไดรับจากโครงการ มีอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
6. มีการประเมินผลท่ีเปนทางการจากหนวยงานเองหรือหนวยงานภายนอกหรือไม ผลเปนอยางไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
ประเด็นท่ี 4 ความย่ังยืนของโครงการ  
 
8. มีการดําเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหนวยงานหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
9. อธิบายผลงานวามีความเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goals 
(SDGs) ขององคการสหประชาชาติอยางไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

------------------------------------------------------- 
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แบบฟอรมสมัครประเภทพัฒนาการบริการ 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผลงานท่ีขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในชองสี่เหลี่ยมใหครบถวน) 

 

  เปนผลงานการใหบริการท่ีเปนการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการ หรือเปลี่ยนแปลง 
แบบแผนการประสานงานเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิม 

 ผลงานท่ีเสนอไมเปนรูปแบบเดียวกับท่ีหนวยงานเคยไดรับรางวัลมาแลว  
 ผลงานมีรูปแบบคลายคลึงกับผลงานท่ีเคยไดรับรางวัล (โปรดระบุ) 

- ชื่อผลงานท่ีไดเคยรับรางวัล และนํามาพัฒนาตอยอด................................................................ 
............................................................................................................................................... 

 เปนผลงานท่ีนําไปใชแลวจริง และมีผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถตรวจสอบได เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป (ในวันท่ีปดรับสมัคร) 

- นําผลงานไปใชแลวจริงเม่ือ................................................................................................... 
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ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา  

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

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

1.2 ปญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เชน ระดับพ้ืนท่ี หนวยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ   เปน
ตน โปรดอธิบายขอมูลประกอบ รวมท้ังระบุประชาชนหรือผูรับบริการท่ีไดรับผลกระทบ (เปนใคร จํานวน
เทาใด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนําไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา 
 
2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแกไขปญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจากปญหา โดยเนนแนวคิด/นวัตกรรม
ท่ีมีความแตกตางจากหนวยงานอ่ืนๆ หรือหนวยงานในสังกัดเดียวกันแตตางพ้ืนท่ี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
3. อธิบายวิธีการนําไปปฏิบัติ วามีกระบวนการหรือข้ันตอนอยางไร มีกลุมหรือภาคสวนใดเขามาเก่ียวของ    ใน
ข้ันตอนใดบาง อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
 

รายงานผลการดําเนินการ 
 

โปรดสรุปรายงานผลการดําเนินการ โดยมีความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด 16 และอยู ในรูปแบบ .doc หรือ .docx เทานั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 สวน 

ประกอบดวยคําถาม จํานวน 9 ขอ  
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ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ เชิงประจักษ   

4. ผลผลิตและผลลัพธท่ีสําคัญจากการดําเนินโครงการคืออะไร อธิบายใหชัดเจนในเชิงสถิติ รวมท้ังแสดง
ตัวชี้วัดท่ีในการวัดความสําเร็จของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
5. ประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริการไดรับจากโครงการ มีอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
6. มีการประเมินผลท่ีเปนทางการจากหนวยงานเองหรือหนวยงานภายนอกหรือไม ผลเปนอยางไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
ประเด็นท่ี 4 ความย่ังยืนของโครงการ  
 
8. มีการดําเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหนวยงานหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
9. อธิบายผลงานวามีความเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goals 
(SDGs) ขององคการสหประชาชาติอยางไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

------------------------------------------------------- 
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แบบฟอรมสมัครประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 

 

 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผลงานท่ีขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในชองสี่เหลี่ยมใหครบถวน) 

 

  เปนผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ หรือรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ  
      ระดับ “ดีเดน” ไมเกิน 5 ป (ป พ.ศ. 2557 – 2561) 

- ชือ่ผลงาน............................................................................................................................. 

- ประเภทรางวัล............................................................... ประจําป พ.ศ. ............................. 
  สามารถขยายผลในทุกหนวยบริการสาขา/พ้ืนท่ี ภายใตสังกัดของหนวยงานผูสมัคร 

 

  หนวยบริการสาขาหรือพ้ืนท่ีท่ีขยายผล มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในแตละแหง 
     ไมนอยกวา 1 ป (ในวันท่ีปดรับสมัคร) 

- เริ่มขยายผลเม่ือ................................................................................................................. 
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ประเด็นท่ี 1 กระบวนการดําเนินการท่ีด ี

1. มีกระบวนการอยางไรในการนําผลงานท่ีไดรับรางวัลไปขยายผลในระดับหนวยงานหรือพ้ืนท่ี  

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

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

 

2. มีกระบวนการอยางไรในการติดตาม ประเมินผล เพ่ือควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการของแตละ
หนวยงานสาขาหรือพ้ืนท่ี  

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

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

 

3. อธิบายกระบวนการหรือวิธีการท่ีไดพัฒนาเพ่ิมเติมข้ึนจากผลงานท่ีเคยไดรับรางวัล (ถามี) 

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

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

 
ประเด็นท่ี 2 ผลผลิต/ผลลัพธ และผลกระทบท่ีเปนรูปธรรม 

4. แสดงขอมูลจํานวนหนวยงานสาขาหรือหนวยงานในพ้ืนท่ี ใหเห็นวาไดนําผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลไปปฏิบัติ
ไดครอบคลุมทุกหนวยงานสาขาหรือหนวยงานในพ้ืนท่ี (การขยายผล เปนไปไดท้ังการขยายผลในหนวยงาน
สาขาและในระดับพ้ืนท่ี) 

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

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

 

 

 

5. แสดงขอมูลผลการใหบริการของทุกหนวยงานสาขาหรือหนวยงานในพ้ืนท่ี ในเชิงประจักษ (ควรแสดงตัวชี้วัด
ท่ีใชในการวัดผลการใหบริการพรอมผลลัพธท่ีชัดเจน เชน ระยะเวลาการใหบริการ เปนตน) 

รายงานผลการดําเนินการ 
 

โปรดสรุปรายงานผลการดําเนินการ โดยมีความยาวไม เ กิน 10 หนากระดาษ A4  ตัวอักษร TH 

SarabunPSK ขนาด 16 และอยูในรูปแบบ .doc และ .docx เทานั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 2 

สวน ประกอบดวยคําถาม จํานวน 7 ขอ  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

6. แสดงผลลัพธ/ผลกระทบท่ีประชาชนไดรับท่ีครอบคลุมทุกหนวยงานสาขาหรือหนวยงาน                     ใน
พ้ืนท่ีการขยายผล เชน ความพึงพอใจของผูรับบริการ การรับรูของประชาชน เปนตน 

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

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

 

7. สรุปบทเรียน (Lesson Learn) วาหนวยงานไดเรียนรูอะไรจากการดําเนินโครงการ และจะนําไปใชในการ
พัฒนาตอยอดโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตไดอยางไร 

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

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

------------------------------------------------------- 
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แบบฟอรมสมัครประเภทบูรณาการขอมูลเพ่ือการบริการ 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 

โปรดกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผลงานท่ีขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในชองสี่เหลี่ยมใหครบถวน) 

 

  เปนการพัฒนาระบบการทํางาน ท่ีสามารถเชื่อมโยง/บูรณาการ หรือแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงานได โดยมีหนวยงานเขารวมตั้งแต 3 หนวยงานข้ึนไป (ระบุชื่อหนวยงานใน
รายงานผลการดําเนินการ)  

  มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีนําไปสูระบบท่ีมีความสามารถในการทํางานรวมกัน 
(Interoperability) 

  มีการรวบรวมและวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการผานระบบดิจิทัล และผูรับบริการ 
โดยมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ............................................................................... 
 
  เปนผลงานท่ีนําไปใชแลวจริง และมีผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถตรวจสอบได  

เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป (ในวันท่ีปดรับสมัคร) 
- นําผลงานไปใชแลวจริงเม่ือ

................................................................................................... 
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ประเด็นท่ี 1 กระบวนการจัดการ (40 คะแนน) แบงเปน 2 มิติ 

 

1. มิติดานการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ 

1.1 ระบุวัตถุประสงคหลักของการพัฒนาบริการ เชน ตองการใหประชาชนมีรายไดสูงข้ึน ลดการระบาดของ
โรคติดตอ ประชาชนสามารถขอรับบริการผานระบบออนไลนได เปนตน 

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

1.2 อธิบายถึงวิธีการ/การดําเนินการ การบริหารจัดการ และการวางแนวทางการแกไขปญหา ท่ีสงผลให
หนวยงานสามารถทํางานได รวดเร็ว ยืดหยุน และ คลองตัวข้ึน 

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

2. มิติดานทํางานรวมกันของระบบขอมูลระหวางหนวยงาน 

แสดงและอธิบายถึงข้ันตอน/วิธีการ/เทคนิคท่ีใชเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน ตั้งแต ๓ หนวยงานข้ึนไป 
เพ่ือใหการบริการสะดวกรวดเร็ว และใชงานงาย (User Friendly) รวมท้ังลดเอกสารในการขอรับบริการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
ประเด็นท่ี 2 ผลลัพธ/ ผลสัมฤทธิ์ (60 คะแนน) แบงเปน 3 มิติ 

 

3. มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ       

แสดงผลลัพธของการเชื่อมโยงขอมูลท่ีทําใหการใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว เชน ข้ันตอนและระยะเวลาใน
การใหบริการท่ีลดลง ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีไมนอยกวารอยละ 80 เปนตน 

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

 

โปรดสรุปรายงานผลการดําเนินการ โดยมีความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด 16 และอยูในรูปแบบ .doc และ .docx เทานั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 2 สวน 

ประกอบดวยคําถาม จํานวน 5 ขอ  

รายงานผลการดําเนินการ 
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4. มิติดานความคุมคา 

 อธิบายและแสดงผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม เชน จํานวนผูใชบรกิารท่ีเพ่ิมข้ึน การลดคาใชจายในการเขาถึง               
การบริการของประชาชน การลดตนทุนการบริการ ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม    
เปนตน 

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

 

5. มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงบริการและความย่ังยืนของโครงการ     

5.1 อธิบายผลลัพธของการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน ท่ีสะทอนความสําเร็จตามวัตถุประสงคหลักของ
การพัฒนาบริการ (ตามขอ 1.1) 

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

5.2 อธิบายถึงแนวทางในการใหบริการอยางตอเนื่องภายใตรูปแบบการเชื่อมโยงขอมูล รวมท้ังแนวคิดในการ
ขยายความรวมมือเพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

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

------------------------------------------------------- 
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แบบฟอรมสมัครประเภทการบริการที่เปนเลิศ 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

โปรดกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผลงานท่ีขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในชองสี่เหลี่ยมใหครบถวน) 
 

  เปนผลงานการบริการของหนวยงานท่ีดําเนินการมาอยางตอเนื่อง และประสบความสําเร็จจนเปนท่ี
ยอมรับ สามารถเห็นไดชัดเจนและเปนรูปธรรม และตองเปนโครงการท่ีสงผลกระทบสูง (High Impact) 
ตอประเทศ 

 

  เปนผลงานท่ีแสดงถึงการสรางสรรคงานบริการ หรือคิดคนผลิตภัณฑใหมในการใหบริการท่ีสอดคลอง ทัน
ตอสถานการณและความตองการของประชาชน 

 

  เปนผลงานการใหบริการท่ีเปนการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการ และมีแบบแผนการประสานงาน
เชื่อมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิม 

 

  เปนผลงานท่ีแสดงใหเห็นผลลัพธ (Outcome) ท่ีสามารถสงเสริมยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ 
และปองกันแกไขปญหาท่ีสําคัญของประเทศได เชน การคามนุษย การทุจริต/คอรรัปชัน ความ
รุนแรงในครอบครัว ความเหลื่อมล้ําทางสังคม การศึกษา และสิ่งแวดลอม เปนตน 

  โปรดระบุผลลัพธท่ีสําคัญ .............................................................................................. 
 

  มีการประเมินผล และแสดงผลการประเมินท่ีมีหลักฐานเปนรูปธรรม รวมถึงมีการปรับปรุงผลงาน
อยางตอเนื่อง 

 

  มีความตอเนื่องของโครงการ ซ่ึงนําไปสูความยั่งยืน และตองตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององคการสหประชาชาติ 

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

 เปนผลงานท่ีนําไปใชแลวจริง และมีผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถตรวจสอบได เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 1 ป (ในวันท่ีปดรับสมัคร) 
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ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา  

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

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

1.2 ปญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เชน ระดับพ้ืนท่ี หนวยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ   เปน
ตน โปรดอธิบายขอมูลประกอบ รวมท้ังระบุประชาชนหรือผูรับบริการท่ีไดรับผลกระทบ (เปนใคร จํานวน
เทาใด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนําไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา 
 
2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแกไขปญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจากปญหา โดยเนนแนวคิด/นวัตกรรม
ท่ีมีความแตกตางจากหนวยงานอ่ืนๆ หรือหนวยงานในสังกัดเดียวกันแตตางพ้ืนท่ี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
3. อธิบายวิธีการนําไปปฏิบัติ วามีกระบวนการหรือข้ันตอนอยางไร มีกลุมหรือภาคสวนใดเขามาเก่ียวของ    ใน
ข้ันตอนใดบาง อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินการ 
 

โปรดสรุปรายงานผลการดําเนินการ โดยมีความยาวไม เกิน 10 หนากระดาษ A4  ตัวอักษร TH 

SarabunPSK ขนาด 16 และอยูในรูปแบบ .doc หรือ .docx เทานั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 

สวน ประกอบดวยคําถาม จํานวน 9 ขอ  
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ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ เชิงประจักษ   

4. ผลผลิตและผลลัพธท่ีสําคัญจากการดําเนินโครงการคืออะไร อธิบายใหชัดเจนในเชิงสถิติ รวมท้ังแสดง
ตัวชี้วัดท่ีในการวัดความสําเร็จของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
5. ประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริการไดรับจากโครงการ มีอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
6. มีการประเมินผลท่ีเปนทางการจากหนวยงานเองหรือหนวยงานภายนอกหรือไม ผลเปนอยางไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
ประเด็นท่ี 4 ความย่ังยืนของโครงการ  
 
8. มีการดําเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหนวยงานหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
9. อธิบายผลงานวามีความเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goals 
(SDGs) ขององคการสหประชาชาติอยางไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

------------------------------------------------------- 
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แบบฟอรมสมัครประเภทการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผลงานท่ีขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในชองสี่เหลี่ยมใหครบถวน) 

 

  เปนการดําเนินงานโครงการมีการสงเสริมบทบาทภาคประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการ
บริหารราชการในระดับหุนสวนความรวมมือ 

 เปนผลงานท่ีนําไปใชแลวจริง และมีผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถตรวจสอบได เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป (ในวันท่ีปดรับสมัคร) 

- นําผลงานไปใชแลวจริงเม่ือ................................................................................................... 
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ประเด็นท่ี 1 การทํางานแบบมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม 

1. การสงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ/ดําเนินงาน 

1.1 ท่ีมา/ความสําคัญของสภาพปญหา วัตถุประสงค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

1.2 รูปแบบ/ข้ันตอน/วิธีการท่ีใชดําเนินโครงการ/ผลงานในพ้ืนท่ี ตั้งแตการริเริ่ม ไปจนถึง การกําหนดแนวทาง
และดําเนินการเพ่ือแกปญหา/การพัฒนา  

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

1.3 บทบาทของแตละภาคสวนท่ีเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ/ผลงานในพ้ืนท่ี   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

1.4 การสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู    
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

2. การพัฒนาหรือประยุกตใชองคความรู หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการดําเนินงานโครงการ    
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินการ 
 

โปรดสรุปรายงานผลการดําเนินการ โดยมีความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด 16 และอยู ในรูปแบบ .doc หรือ .docx เทานั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 2 สวน 

ประกอบดวยคําถาม จํานวน 4 ขอ  
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ประเด็นท่ี 2 การบรรลุผลสําเร็จ 

3. การสรุปบทเรียนความสําเร็จและประโยชนท่ีไดรับจากการบรรลุเปาหมายของการพัฒนา 

3.1 ความสําเร็จและประโยชนท่ีไดรับ ปญหา/อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน 

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

3.2 ตัวแบบ (Model) ในการขับเคลื่อนการทํางานแบบมีสวนรวมเพ่ือนําไปสูการขยายผลการทํางานแบบมีสวน
รวม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
4. ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของในบทบาทเขามามีสวนรวม 
ในการบริหารราชการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
 

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