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ความเป็นมา 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6  
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกินจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และมาตรา 27 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดของ  
ผู้ด ารงต าแหน่งให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 
 กรมปศุสัตว์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่ส าคัญ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสินค้าปศุสัตว์ที่ต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีปริมาณ
เพียงพอ และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นให้ความส าคัญในด้านคุณภาพการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในทุกกลุ่ม การลดขั้นตอนและระยะการให้บริการ  โดยการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรในภาพรวม เพ่ือท าให้การด าเนินงานของกรมปศุสัตว์มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
ระบบและน าไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพในระดับสากล  
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กรมปศุสัตว์ จึงได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้หน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัด พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงาน โดยด าเนินการเป็น  
2 มาตรการ คือ 

1. มาตรการภาคบังคับ ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภายในกรมปศุสัตว์ (ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 
จนถึงปัจจุบัน 

2. มาตรการสมัครใจ ก าหนดให้มีโครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards) เพ่ือสร้าง
บรรยากาศและแรงจูงใจ ให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ก าหนดให้ ม ีการต ิดตามประเม ินผลการด าเนินงานเพ ื่อมอบ “รางว ัลค ุณภาพกรมปศุสัตว์” แกหน่วยงาน
ในสังกัดท ี่สามารถพ ัฒนาค ุณภาพการให้บริการไดอย่างม ีประส ิทธ ิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยการ
น าหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ มาเป็นแนวทางในการประเมินผลเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการไปสู่ระดับสากล 
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รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2559  
(DLD Quality Awards 2016) 

 “รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 (DLD Quality Awards 2016)” เป็นรางวัลที่มอบ
ให้แก่หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
เพ่ือให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สมควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่หน่วยงานอื่น 
 วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีการมอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 (DLD Quality 
Awards 2016) เพ่ือสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน
อย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ และมี
มาตรฐานการไปสู่มาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กรมปศุสัตว์มอบให้
หน่วยงาในสังกัดที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการ
อย่างเป็นเล ิศ  

ประเภทรางวัล 
รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 2 ประเภทรางวัล ดังนี้ 
1. รางวัลหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากหน่วยงานในสังกัดกรม

ปศุสัตว์ (เฉพาะส่วนกลาง) ที่มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2558 สูงสุด 3 ล าดับแรก 

2. รางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ แบ่งเป็น 
4 ประเภทรางวัล ได้แก่   

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากการน ามาตรฐานการให้บริการ
ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ แล้วไปขยายผลในทุกหน่วยบริการสาขา เพื่อให้การ
บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐานเดียวกันทุก
หน่วยบริการ 

เง ื่อนไขการเสนอผลงานเพ ื่อขอรบัรางว ัล ดังนี้ 
(1) เป็นผลงานที่เป็นภารกิจหลักท่ีมีความส าคัญของหน่วยงาน  
(2) เป็นผลงานที่มีการให้บริการในหนว่ยบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหนว่ยบริการทั่วประเทศ 
(3) เป็นผลงานที่สามารถแสดงผลการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(4) มีการน าผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

2) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากผลการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย 3 หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาบริการภายใต้
เป้าหมายเดียวกัน โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือผลักดันให้หน่วยงานเกิดความร่วมมือกันปรับปรุงบริการ ลดขอบเขต
อ านาจเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน หรือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการของหน่วยงาน โดยเป็นการท างานร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ ในลักษณะหุ้นส่วน ซึ่งเป็น
นวัตกรรมทางการบริหารราชการที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่น าไปสู่การยอมรับและการ
เป็นเจ้าของร่วมกันในผลส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินงานในระดับโครงการ (Project Level) 
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เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้ 
(1) เป็นการปรับปรุงบริการที่เกิดจากการท างานร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

(1.1) ส่วนราชการอยา่งน้อย 2 ส่วนราชการ (กรม จังหวัด หรือสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐ) โดยต้องระบุว่าส่วนราชการใดเป็นผู้ริเริ่ม (ตัวการ) 

(1.2) หน่วยงานของรัฐอ่ืน เช่น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
เป็นต้น และ/หรือองค์กรต่าง ๆ เช่น ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่อยู่ในก ากับของรัฐ กลุ่มชุมชน ภาค
ประชาชน เป็นต้น 

(2) มีการจัดท าเป็นข้อตกลงการด าเนินการร่วมกัน 
(3) มีผลการด าเนินการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเป้าหมายของการปรับปรุงบริการ  
(4) เป็นผลงานที่มีการด าเนินการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(5) มีแผนการด าเนินการร่วมกันตั้งแต่เริ่มโครงการที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ

หน่วยงานไว้อยา่งชัดเจน 
 

3) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากผลการด าเนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์
งานบริการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือให้หน่วยงานสร้างสรรค์
รูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่ต้องมีผลลัพธ์ของการด าเนินการอยา่งชัดเจนในการให้บริการประชาชน 

เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้ 
(1) เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ 

(1.1) การน าเทคนิคการบริหารจัดการ เครื่องมือ หลักการใหม่ ๆ มาใช้ แล้วท าให้เกิด
กระบวนการท างานใหม่ หรือ 

(1.2) การน าเทคนิคการบริหารจัดการ เครื่องมือ หลักการใหม่ ๆ มาใช้ แล้วท าให้เกิดงาน
บริการหรือรูปแบบการให้บริการใหม่ หรือ 

(1.3) มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์ 
(2) เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี 
(3) มีการน าผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับการยอมรับจาก

สาธารณะ 
(4) นวัตกรรมการบริการจะต้องมีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหาร

จัดการและการให้บริการประชาชน 
* หมายเหตุ ผลงานสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนในเมืองไทยมาก่อน 
 

4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากผลการด าเนินการปรับปรุงการให้บริการ
ประชาชนแล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการน าหลักการ แนวคิด เทคนิค 
เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการ
บริการที่ตอบสนองและทันต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น 

เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้ 
(1) เป็นการพัฒนาการให้บริการ โดยการน าหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกต์ใช้ 
(2) มีการน าผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(3) ลักษณะผลงานที่เสนอจะต้องไม่เป็นรูปแบบเดียวกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลแล้ว หรือ

หากมีรูปแบบคล้ายคลึงกับผลงานที่เคยได้รับรางวัล ต้องมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดีขึ้น 
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การมอบรางวัล 
1. รางวัลหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ ไม่มีระดับของรางวัล  
2. รางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ ในประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 

รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่
เป็นเลิศ แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเด่น และ ระดับดี  

เกณฑ์รางวัลหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ 
พิจารณาจากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ (เฉพาะส่วนกลาง) ที่มีคะแนนประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปี  พ.ศ. 2558 สูงสุด  
3 ล าดับแรก 

เกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ  

รางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ ในประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 
รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่
เป็นเลิศ แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 พิจารณาที่กระบวนการจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ มีคะแนน
เต็ม 600 คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาซึ่งมีจุดมุ่งเน้นที่ต่างกันในแต่ละประเภทรางวัล 

ส่วนที่ 2 พิจารณาที่ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ คะแนนเต็ม 400 คะแนน 
โดยมีมิติในการพิจารณา 4 มิติ ดังนี้ 

1) มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ 
2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 
3) มิติด้านความคุ้มค่า 
4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ 

 

ตารางแสดงรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ ของแต่ละประเภทรางวัล 

เกณฑ์การพจิารณารางวลั รางวลั
ภาพรวมฯ 

รางวลั 
บรูณาการฯ 

รางวลั
นวตักรรมฯ 

รางวลัพัฒนา 
บริการฯ 

สว่นที ่1 กระบวนการจดัการเพื่อใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพการให้บรกิาร (600 คะแนน) 
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บรกิาร     
2) การให้บริการที่มีคณุภาพ     
3) การส่งเสรมิการท างานแบบหุ้นส่วน/ร่วมกัน -  - - 
4) การเขา้ถึงบริการ และการส่งเสริมให้เกิด 
ความเสมอภาคในการให้บริการ 

-  - - 

5) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ     
6) การเสนอแนวคิดใหม ่ - -   
สว่นที ่2 ผลลพัธ์การด าเนนิการ (400 คะแนน)     
1) มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง
บริการ (ประโยชน์ของการด าเนินการปรับปรุงบริการที่
ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง) 

    

2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ (การลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ/ความพึงพอใจของ
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เกณฑ์การพจิารณารางวลั รางวลั
ภาพรวมฯ 

รางวลั 
บรูณาการฯ 

รางวลั
นวตักรรมฯ 

รางวลัพัฒนา 
บริการฯ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ความไม่พึงพอใจ/ข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการ) 
3) มิติดา้นความคุม้ค่า (การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง
บริการของประชาชน/การลดต้นทนุ/ผลิตภาพการ
ให้บริการของหน่วยงาน/ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชน โดยรวม) 

    

4) มิติการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ ์(ภาพลักษณ์ที่ดี
ของหน่วยงานท่ีปรากฏแก่สาธารณะ/ความโปร่งใสของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัล) 

    

 
แนวทางการให้คะแนนรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 

ประเด็นพจิารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การจดัการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร (600 คะแนน) 
1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 200 100 100   
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

 มีการปรับปรุง/ลด
ขั้นตอนการให้บริการ 
อาทิ ลดขั้นตอนท่ี
ประชาชนจะต้อง
ติดต่อราชการด้วย
ตนเอง ลดระเบียบที่
ยุ่งยากของทางราชการ 

มีแผนการ
ด าเนินการปรับปรุง
บริการที่เป็นระบบ
และชัดเจน มีการ
ประสานการ
ด าเนินการระหวา่ง
หน่วยงาน 

  

2) การให้บริการที่มีคุณภาพ 
คะแนน 200 60 40 60 40 

การให้บริการทีม่ี
คุณภาพ 

 มีการให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการที่ค านึงถึง
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง จัดให้มี
บริการที่เหมาะสมกับ
เวลา มีความเป็น
เอกลักษณ์ 

มีการกระจายอ านาจ
การท างาน/การ
ตัดสินใจให้เกิดความ
รวดเร็ว คล่องตัว 

มีมาตรฐานการ
ให้บริการของ  
ทุกหน่วยบริการที่
ชัดเจน อาทิ ขั้นตอน
การท างาน คู่มือการ
ให้บริการของ
เจ้าหนา้ที่ มีระบบ
ติดตามประเมินผล  

มีการปรับปรุงการ
ให้บริการที่อ านวย
ความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ อาทิ  
ลดปริมาณการใช้
เอกสารในการติดต่อ
ราชการ มีช่องทาง
การให้บริการที่ท่ัวถึง  

3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
คะแนน 200 50 50 50 50 

การเปลีย่นแปลง
ระบบบรหิาร
จัดการ 

 มีการสรา้งวัฒนธรรม
องค์การให้มจีิตบรกิาร 
และส่งเสรมิใหม้ีการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์การเพื่อให้บริการ
ได้ทันต่อเหตุการณ ์ 

มีการสร้างการ  
มีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ  

มีการบรหิารจดัการ
โดยใช้ระบบ/ข้อมูล
สารสนเทศ  
 

มีการพัฒนาการ
ให้บริการโดยใช้
เครื่องมือหรือเทคนคิ
แนวทาง การบรหิาร
จัดการมาประยุกต์ใช้
เหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงาน  
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ประเด็นพจิารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
 

2. ผลลัพธก์ารด าเนนิการ (400 คะแนน) 
1) มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ 

คะแนน 100     
ประโยชน์ของการ
ด าเนินการปรับปรุง
บริการที่ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของ
การปรับปรุง  

     

2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 
คะแนน 100 40 30 30  

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ  

 การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บริการ  

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย  

ความไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ  

 

3) มิติด้านความคุ้มค่า 
คะแนน 100 40 30 30  

ความคุ้มค่า  
 

 การลดค่าใช้จ่ายใน
การเขา้ถึงบริการของ
ประชาชน  

การลดต้นทุน/ผลติ
ภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน  

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชนโดยรวม  

 

4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ 
คะแนน 100 50 50   

การพัฒนาที่ยั่งยืน
และภาพลักษณ์
องค์การ  
 

 ภาพลักษณ์ทีด่ีของ
หน่วยงานท่ีปรากฏแก่
สาธารณะ  
 

ความโปร่งใสของ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับผลงาน
ที่เสนอขอรับรางวัล  

  

 

หมายเหตุ แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 

แนวทางการให้คะแนนรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 

ประเด็นพจิารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การจดัการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร (600 คะแนน) 
1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 100 50 50   
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

 มีการปรับปรุง/ลด
ขั้นตอนการให้บริการ 
อาทิ ลดขั้นตอนท่ี
ประชาชนจะต้อง
ติดต่อราชการด้วย
ตนเอง ลดระเบียบที่
ยุ่งยากของทางราชการ 

มีแผนการ
ด าเนินการปรับปรุง
บริการที่เป็นระบบ
และชัดเจน มีการ
ประสานการ
ด าเนินการระหวา่ง
หน่วยงาน 
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ประเด็นพจิารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
2) การให้บริการที่มีคุณภาพ 

คะแนน 150 40 40 40 30 
การให้บริการทีม่ี
คุณภาพ 

 มีการให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการที่ค านึงถึง
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง จัดให้มี
บริการที่เหมาะสมกับ
เวลา มีความเป็น
เอกลักษณ์ 

มีการกระจายอ านาจ
การท างาน/การ
ตัดสินใจให้เกิดความ
รวดเร็ว คล่องตัว 

มีมาตรฐานการ
ให้บริการของ  
ทุกหน่วยบริการที่
ชัดเจน อาทิ ขั้นตอน
การท างาน คู่มือการ
ให้บริการของ
เจ้าหนา้ที่ มีระบบ
ติดตามประเมินผล  

มีการปรับปรุงการ
ให้บริการที่อ านวย
ความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ อาทิ  
ลดปริมาณการใช้
เอกสารในการติดต่อ
ราชการ มีช่องทาง
การให้บริการที่ท่ัวถึง  

3) การส่งเสริมการท างานแบบหุ้นส่วน 
คะแนน 150 100 50   

การส่งเสริมการ
ท างานแบบหุ้นส่วน  
 

 มีกลไกในการเปิด
โอกาส/สนับสนุนให้
ภาคส่วนอ่ืนๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ออกแบบ/ก าหนด
นโยบาย/ด าเนินการ
ให้บริการ/หาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา  

มีช่องทางการให้
ข้อมูลขา่วสารและรับ
ฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่
สามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ 
และมีการ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานให้
ประชาชนรับทราบ  

  

4) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
คะแนน 100 30 30 40  

การเปลีย่นแปลง
ระบบบรหิาร
จัดการ 

 มีการสรา้งวัฒนธรรม
องค์การให้มจีิตบรกิาร 
และส่งเสรมิใหม้ีการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์การเพื่อให้บริการ
ได้ทันต่อเหตุการณ ์ 

มีการสร้างการ  
มีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ  

มีการบรหิารจดัการ
โดยใช้ระบบ/ข้อมูล
สารสนเทศ มีการ
พัฒนาการให้บริการ
โดยใช้เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทางการ
บริหารจดัการมา
ประยุกต์ใช้เหมาะสม
กับบริบทของ
หน่วยงาน  

 

5) การเข้าถึงบริการและการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ 
คะแนน 100 60 40   

การเขา้ถึงบริการ
และการส่งเสริมให้
เกิดความเสมอภาค
ในการรับบริการ  
 

 มีการก าหนด  
แนวทางการท างาน
ร่วมกันในการพัฒนา
บริการระหวา่งหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น

ขยายการให้บริการไป
ยังกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
เช่น คนยากจน  
คนพิการ กลุ่มสตร ี
ผู้สูงอายุ เยาวชน  
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ประเด็นพจิารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ระบบ มีระบบตดิตาม
ประเมินผลการท างาน
ร่วมกัน ใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ท างานแทนกัน  

ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น  
 

2. ผลลัพธก์ารด าเนนิการ (400 คะแนน) 
1) มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ 

คะแนน 100     
ประโยชน์ของการ
ด าเนินการปรับปรุง
บริการที่ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของ
การปรับปรุง  

     

2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 
คะแนน 100 40 30 30  

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ  

 การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บริการ  

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย  

ความไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ  

 

3) มิติด้านความคุ้มค่า 
คะแนน 100 40 30 30  

ความคุ้มค่า  
 

 การลดค่าใช้จ่ายใน
การเขา้ถึงบริการของ
ประชาชน  

การลดต้นทุน/ผลติ
ภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน  

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชนโดยรวม  

 

4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ 
คะแนน 100 50 50   

การพัฒนาที่ยั่งยืน
และภาพลักษณ์
องค์การ  
 

 ภาพลักษณ์ทีด่ีของ
หน่วยงานท่ีปรากฏแก่
สาธารณะ  
 

ความโปร่งใสของ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับผลงาน
ที่เสนอขอรับรางวัล  

  

หมายเหตุ แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 

แนวทางการให้คะแนนรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

ประเด็นพจิารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การจดัการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร (600 คะแนน) 
1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 150 80 70   
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

 มีการปรับปรุง/ลด
ขั้นตอนการให้บริการ 
อาทิ ลดขั้นตอนท่ี
ประชาชนจะต้อง
ติดต่อราชการด้วย

มีแผนการ
ด าเนินการปรับปรุง
บริการที่เป็นระบบ
และชัดเจน มีการ
ประสานการ
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ประเด็นพจิารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ตนเอง ลดระเบียบที่
ยุ่งยากของทางราชการ 

ด าเนินการระหวา่ง
หน่วยงาน 

2) การให้บริการที่มีคุณภาพ 
คะแนน 150 40 40 40 30 

การให้บริการทีม่ี
คุณภาพ 

 มีการให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการที่ค านึงถึง
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง จัดให้มี
บริการที่เหมาะสมกับ
เวลา มีความเป็น
เอกลักษณ์ 

มีการกระจายอ านาจ
การท างาน/การ
ตัดสินใจให้เกิดความ
รวดเร็ว คล่องตัว 

มีมาตรฐานการ
ให้บริการของ  
ทุกหน่วยบริการที่
ชัดเจน อาทิ ขั้นตอน
การท างาน คู่มือการ
ให้บริการของ
เจ้าหนา้ที่ มีระบบ
ติดตามประเมินผล  

มีการปรับปรุงการ
ให้บริการที่อ านวย
ความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ อาทิ  
ลดปริมาณการใช้
เอกสารในการติดต่อ
ราชการ มีช่องทาง
การให้บริการที่ท่ัวถึง  

3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
คะแนน 150 50 50 50  

การเปลีย่นแปลง
ระบบบรหิาร
จัดการ 

 มีการสรา้งวัฒนธรรม
องค์การให้มจีิตบรกิาร 
และส่งเสรมิใหม้ีการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์การเพื่อให้บริการ
ได้ทันต่อเหตุการณ ์ 

มีการสร้างการ  
มีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ  

มีการบรหิารจดัการ
โดยใช้ระบบ/ข้อมูล
สารสนเทศ มีการ
พัฒนาการให้บริการ
โดยใช้เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทาง การ
บริหารจดัการมา
ประยุกต์ใช้
เหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงาน 

 

4) การเสนอแนวคิดใหม่ 
คะแนน 150 40 70 40  

การเสนอแนวคดิ
ใหม ่ 
 

 มีการให้ความส าคญั
กับความท้าทายของ
องค์การในการผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนา
บริการ  
  

มีการสรา้งสรรคก์าร
ให้บริการใหม ่
(รูปแบบ กระบวนการ 
คุณลักษณะ)  
ที่ส่งผลใหเ้กดิการ
ปรับเปลี่ยนการ
บริการ  

มีการน าองค์ความรู/้
เทคโนโลยีใหม ่มาใช้
ในการปฏิบัติงาน/
บริการ  
 

 

2. ผลลัพธก์ารด าเนนิการ (400 คะแนน) 
1) มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ 

คะแนน 100     
ประโยชน์ของการ
ด าเนินการปรับปรุง
บริการที่ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของ
การปรับปรุง  
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ประเด็นพจิารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
 
2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 100 40 30 30  
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ  

 การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บริการ  

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย  

ความไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ  

 

3) มิติด้านความคุ้มค่า 
คะแนน 100 40 30 30  

ความคุ้มค่า  
 

 การลดค่าใช้จ่ายใน
การเขา้ถึงบริการของ
ประชาชน  

การลดต้นทุน/ผลติ
ภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน  

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชนโดยรวม  

 

4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ 
คะแนน 100 50 50   

การพัฒนาที่ยั่งยืน
และภาพลักษณ์
องค์การ  
 

 ภาพลักษณ์ทีด่ีของ
หน่วยงานท่ีปรากฏแก่
สาธารณะ  
 

ความโปร่งใสของ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับผลงาน
ที่เสนอขอรับรางวัล  

  

หมายเหตุ แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 

 
แนวทางการให้คะแนนรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

ประเด็นพจิารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การจดัการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร (600 คะแนน) 
1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 150 80 70   
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

 มีการปรับปรุง/ลด
ขั้นตอนการให้บริการ 
อาทิ ลดขั้นตอนท่ี
ประชาชนจะต้อง
ติดต่อราชการด้วย
ตนเอง ลดระเบียบที่
ยุ่งยากของทางราชการ 

มีแผนการ
ด าเนินการปรับปรุง
บริการที่เป็นระบบ
และชัดเจน มีการ
ประสานการ
ด าเนินการระหวา่ง
หน่วยงาน 

  

2) การให้บริการที่มีคุณภาพ 
คะแนน 150 40 40 40 30 

การให้บริการทีม่ี
คุณภาพ 

 มีการให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการที่ค านึงถึง
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง จัดให้มี
บริการที่เหมาะสมกับ

มีการกระจายอ านาจ
การท างาน/การ
ตัดสินใจให้เกิดความ
รวดเร็ว คล่องตัว 

มีมาตรฐานการ
ให้บริการของ  
ทุกหน่วยบริการที่
ชัดเจน อาทิ ขั้นตอน
การท างาน คู่มือการ
ให้บริการของ

มีการปรับปรุงการ
ให้บริการที่อ านวย
ความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ อาทิ  
ลดปริมาณการใช้
เอกสารในการติดต่อ
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ประเด็นพจิารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
เวลา มีความเป็น
เอกลักษณ์ 

เจ้าหนา้ที่ มีระบบ
ติดตามประเมินผล  

ราชการ มีช่องทาง
การให้บริการที่ท่ัวถึง  

3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
คะแนน 150 50 50 50  

การเปลีย่นแปลง
ระบบบรหิาร
จัดการ 

 มีการสรา้งวัฒนธรรม
องค์การให้มจีิตบรกิาร 
และส่งเสรมิใหม้ีการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์การเพื่อให้บริการ
ได้ทันต่อเหตุการณ ์ 

มีการสร้างการ  
มีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ  

มีการบรหิารจดัการ
โดยใช้ระบบ/ข้อมูล
สารสนเทศ มีการ
พัฒนาการให้บริการ
โดยใช้เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทาง การ
บริหารจดัการมา
ประยุกต์ใช้
เหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงาน 

 

4) การเสนอแนวคิดใหม่ 
คะแนน 150 40 70 40  

การเสนอแนวคดิ
ใหม ่ 
 

 มีการให้ความส าคญั
กับความท้าทายของ
องค์การในการผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนา
บริการ  
  

มีการสรา้งสรรคก์าร
ให้บริการใหม ่
(รูปแบบ กระบวนการ 
คุณลักษณะ)  
ที่ส่งผลใหเ้กดิการ
ปรับเปลี่ยนการ
บริการ  

มีการน าองค์ความรู/้
เทคโนโลยีใหม ่มาใช้
ในการปฏิบัติงาน/
บริการ  
 

 

2. ผลลัพธก์ารด าเนนิการ (400 คะแนน) 
1) มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ 

คะแนน 100     
ประโยชน์ของการ
ด าเนินการปรับปรุง
บริการที่ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของ
การปรับปรุง  

     

2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 
คะแนน 100 40 30 30  

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ  

 การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บริการ  

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย  

ความไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ  
 
 
 

 

3) มิติด้านความคุ้มค่า 
คะแนน 100 40 30 30  
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ประเด็นพจิารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ความคุ้มค่า  
 

 การลดค่าใช้จ่ายใน
การเขา้ถึงบริการของ
ประชาชน  

การลดต้นทุน/ผลติ
ภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน  

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชนโดยรวม  
 

 

4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ 
คะแนน 100 50 50   

การพัฒนาที่ยั่งยืน
และภาพลักษณ์
องค์การ  
 

 ภาพลักษณ์ทีด่ีของ
หน่วยงานท่ีปรากฏแก่
สาธารณะ  
 

ความโปร่งใสของ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับผลงาน
ที่เสนอขอรับรางวัล  

  

หมายเหตุ แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 

ข้อก าหนดของรางวัลคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศแต่ละประเภทรางวัล 
ระดับของรางวัลมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการได้รับรางวัลในแต่ละประเภทรางวัล ดังนี้ 

1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ  
ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ

ส่วนที ่2 ผลลัพธ์การด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 
ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ

ส่วนที ่2 ผลลัพธ์การด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้อง ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน  
2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ  

ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการส่งเสริมการท างานแบบหุ้นส่วนและการส่งเสริม
ให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่วนที ่2 ผลลัพธ์การด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 

ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการส่งเสริมการท างานแบบหุ้นส่วนและการส่งเสริมให้
เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การด าเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 750 คะแนน  

3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ  
ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่วน

ที ่2 ผลลัพธ์การด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน  
ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และส่วนที ่2 

ผลลัพธ์การด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 750 คะแนน  
4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ  

ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
ส่วนที ่2 ผลลัพธ์การด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน  

ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ
ส่วนที ่2 ผลลัพธ์การด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้อง ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน  
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ปฏิทินกิจกรรมการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ.2559 
วัน เดือน ปี กิจกรรม 

1 พฤศจิกายน 2558 – 15 มกราคม 2559 หน่วยงานยื่นสมัครขอรับรางวัลฯ 
3 – 4 ธันวาคม 2558 จัดประชุมคลินิกให้ค าปรึกษาการเสนอผลงานสมัคร

ขอรับรางวัลฯ 
18 – 31 มกราคม 2559 คณะท างานฯ พิจารณาเอกสารรายงานผลการ

ด าเนินงานเบื้องต้น 
15 กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 2559 ตรวจประเมิน ณ พื้นทีข่องหน่วยงาน 
18 – 30 เมษายน 2559 คณะท างานฯ พิจารณาผลการตัดสิน และประกาศ

รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลฯ 
5 พฤษภาคม 2559 มอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 

 
* หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ 
โทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1512-13 
โทรสาร  : 0-2653-4939 
e-mail  : manage@dld.go.th 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้ที่ http://manage.dld.go.th 
 
 

http://manage.dld.go.th/

