
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการสมคัรรางวลัคณุภาพกรมปศสุตัว ์ประจ าปี พ.ศ. 2565
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หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการสมคัร



รางวลัคณุภาพกรมปศสุตัว ์

“เ ป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กรมปศุสัตว์มอบให้ แก่
หน่วยงานในสงักดัที่มกีารพฒันาปรบัปรุงกระบวนการท างาน
และการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี ไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธิภาพและเกิดความคุ้มค่า สมควรเป็นแบบอย่างที่ดี
ใหแ้ก่หน่วยงานอื่น และเป็นการยกระดบัคุณภาพการให้บรกิาร
ไปสูม่าตรฐานสากล” ✪
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การยกระดบัอาชีพการเล้ียงไก่เน้ือเกษตรกร
จงัหวดัชยัภมิูสู่ความยัง่ยืน

“ที เอน็ ที” ระบบการจดัการหนังสือรบัรองสขุอนามยั
ส าหรบัสินค้าปศสุตัวเ์พ่ือการส่งออกไปยงัสหภาพยโุรป 

แนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบการ
เพ่ือการส่งออก โดยการตรวจประเมินระยะไกล 

ผลงานท่ีได้รบัรางวลั DLD Quality Awards 2021



รางวลัคณุภาพกรมปศสุตัว์ ประจ าปี พ.ศ. 2565

นวตักรรมการบริการ

พฒันาการบริการ

ขยายผลมาตรฐานการบริการ

บรูณาการข้อมลูเพ่ือการบริการ

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
4



มิติ ข้อค าถาม คะแนน
1. การวิเคราะหปั์ญหา 10

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา (ปัญหามขีอบเขตหรอืผลกระทบในระดบัใด เชน่ ระดบัพืน้ที ่หน่วยงาน ระดบัภมูภิาค 
ระดบัประเทศ เป็นตน้ โปรดอธบิายขอ้มลูประกอบ รวมทัง้ระบุวา่ประชาชนหรอืผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บัผลกระทบเป็นใคร จ านวนเทา่ใด) 
พรอ้มทัง้ แสดงและอธบิายถงึขัน้ตอน/กระบวนการเดมิ ก่อนมกีารพฒันาวา่เป็นอยา่งไร 

(10)

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบติั 20
2. ผลงานบรกิารทีพ่ฒันาขึน้จดัอยูใ่นนวตักรรมประเภทใด มจีุดเดน่และความแตกต่าง อยา่งไรทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ผลงานน้ีเป็นสิง่ใหมห่รอื
เป็นการพฒันาต่อยอด และสามารถ กระตุน้หรอืดงึดดูความสนใจผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ยา่งไร 

(5)

3. อธบิายเกีย่วกบัผลงาน แนวคดิการพฒันาและการน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา (5)
4. อธบิายขัน้ตอน/กระบวนการใหบ้รกิารหลงัปรบัปรงุ/พฒันา และระบุวา่ม ีความแตกต่างจากก่อนการพฒันาอยา่งไร (ขอ้ 1) (5)
5. มกีลุ่มหรอืภาคสว่นใดเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาผลงาน ขัน้ตอนใดบา้ง อยา่งไร (5)

3. ผลผลิต/ผลลพัธ ์เชิงประจกัษ์ 60
6. ผลผลติและผลลพัธท์ีส่ าคญัจากการด าเนินโครงการคอือะไร อธบิายใหช้ดัเจน ในเชงิสถติ ิรวมทัง้แสดงตวัชีว้ดัที่วดัความส าเรจ็ของ
โครงการ โดยแสดงใหเ้หน็วา่นวตักรรม ทีพ่ฒันาขึน้สรา้งความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัอยา่งไร พรอ้มยกตวัอยา่ง 

(30)

7. ประโยชน์ทีป่ระชาชน/ผูร้บับรกิารไดร้บัจากโครงการ มอีะไรบา้ง (20)
8. มกีารประเมนิผลทีเ่ป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และ/หรอืจากประสบการณ์ ของผูร้บับรกิารหรอืไม ่และผลการประเมนิเป็น
อยา่งไร รวมทัง้ มกีารจดัการผลกระทบ ทางลบทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งไร 

(10)

4. ความยัง่ยืนของโครงการ 10
9. มกีารถอดบทเรยีนเพือ่น าผลงานไปถ่ายทอดความรูแ้ละประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงาน และ วางแผนในการขยายผลโครงการไปยงั
หน่วยงานหรอืพืน้ทีอ่ื่น ๆ อยา่งไร

(10)

รวมคะแนนเตม็ 100

นวตักรรมการบริการ

การพัฒนาการให้บริการ  ด้วยการน า
นวัตกรรมที่เกิดจากการน าแนวคิด องค์
ความรู ้ทกัษะประสบการณ์ และเทคโนโลยี
ดจิทิลั มาประยุกต์ใช้ในการพฒันาผลงาน/
การให้บรกิาร กระบวนการ/ ระบบบรกิาร
รูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากผลงานหรือ
กระบวนการ ก่อนหน้านี้ ท าใหก้ารบริการดี
ขึน้กว่าเดมิอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกจิสงัคม และชวีติ ความ
เป็นอยูข่องประชาชนอยา่งชดัเจน 

เงือ่นไข : เป็นผลงานทีน่ าไปใชแ้ลว้จรงิ 
และมผีลส าเรจ็อยา่งเป็นรปูธรรมทีส่ามารถ
ตรวจสอบได ้เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี

1. ประเภทนวตักรรมการบริการ



มิติ ข้อค าถาม คะแนน
1. การวิเคราะหปั์ญหา 10

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา (ปัญหามขีอบเขตหรอืผลกระทบในระดบัใด เช่น ระดบัพืน้ที ่หน่วยงาน ระดบัภูมภิาค ระดบัประเทศ 
เป็นตน้ โปรดอธบิายขอ้มลู ประกอบ รวมทัง้ระบุวา่ประชาชนหรอืผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บัผลกระทบเป็นใคร จ านวนเท่าใด) รวมถงึแสดงและอธบิายถงึ
ขัน้ตอน/กระบวนการเดมิ ก่อนมกีารพฒันาวา่เป็นอยา่งไร 

(10)

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบติั 20

2. อธบิายเกีย่วกบัผลงาน แนวคดิการพฒันาและการน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา (10)
3. อธบิายขัน้ตอน/กระบวนการใหบ้รกิารหลงัปรบัปรงุ/พฒันา และระบุวา่มคีวามแตกต่าง จากเดมิก่อนการพฒันาอยา่งไร 
(ขอ้ 1) หากมกีารน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช ้ใหร้ะบุวา่น าเทคโนโลยมีาใชก้บัผลงานอยา่งไร 

(5)

4. มกีลุ่มหรอืภาคสว่นใดเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาผลงาน ขัน้ตอนใดบา้ง อยา่งไร (5)
3. ผลผลิต/ผลลพัธ์ เชิงประจกัษ์ 60

5. ผลผลติและผลลพัธท์ีส่ าคญัจากการด าเนินโครงการคอือะไร อธบิายใหช้ดัเจนในเชงิ สถติ ิรวมทัง้แสดงตวัชีว้ดัทีว่ดัความส าเรจ็ของโครงการ (30)

6. ประโยชน์ทีป่ระชาชน/ผูร้บับรกิารไดร้บัจากโครงการ มอีะไรบา้ง (20)
7. มกีารประเมนิผลทีเ่ป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และ/หรอืจากประสบการณ์ของ ผูร้บับรกิารหรอืไม ่และผลการประเมนิเป็นอย่างไร (5)

8. มกีารจดัการผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งไร (5)
4. ความยัง่ยืนของโครงการ 10

9. มกีารถอดบทเรยีนเพือ่น าผลงานไปถ่ายทอดความรูแ้ละประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงาน และ วางแผนในการขยายผลโครงการไปยงัหน่วยงานหรอื
พืน้ทีอ่ื่น ๆ อยา่งไร 

(10)

รวมคะแนนเตม็ 100

พฒันาการบริการ

การพัฒนาการให้บริการแล้ว
ส่งผลให้การบริการดีขึ้นจาก
เดิมอย่างมีนัยส าคญั หรือเห็น
เ ป็นที่ประจักษ์  รวมถึงกา ร
ท างานในเชิงบริหารจัดการ
เพื่ อ ให้ เกิดประโยชน์หรือ มี
ผลกระทบสูง ต่อประชาชนใน
วงกวา้ง หรอืแกไ้ขปัญหาความ
เ ดื อ ด ร้ อ นข อ งป ร ะ ช าชน /
กลุ่มเป้าหมายได ้

2. ประเภทพฒันาการบริการ

เงือ่นไข : เป็นผลงานทีน่ าไปใชแ้ลว้
จรงิ และมผีลส าเรจ็อยา่งเป็นรปูธรรม
ทีส่ามารถตรวจสอบได ้เป็นระยะเวลา
ไมน้่อยกวา่ 1 ปี



มิติ ข้อค าถาม คะแนน
1. กระบวนการจดัการ 40

1. อธบิายกระบวนการและขัน้ตอนในการใหบ้รกิารของผลงานทีเ่คยไดร้บัรางวลั (5)

2. อธบิายกระบวนการในการน าผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัไปขยายผลในระดบัหน่วยงาน หรอืพืน้ที่ (15)

3. อธบิายกระบวนการในการตดิตาม ประเมนิผล เพือ่ควบคุมคุณภาพและ มาตรฐานการใหบ้รกิารของแต่ละหน่วยงาน
สาขาหรอืพืน้ที่

(15)

4. อธบิายกระบวนการหรอืวธิกีารทีไ่ดพ้ฒันาเพิม่เตมิจากผลงานทีเ่คยไดร้บัรางวลั (5)
2. ผลผลิต/ผลลพัธ ์เชิงประจกัษ์ 60

5. แสดงขอ้มลูจ านวนหน่วยงานสาขาหรอืหน่วยงานในพืน้ที ่ใหเ้หน็วา่ไดน้ าผลงาน ทีเ่คยไดร้บัรางวลัไปปฏบิตัไิด้
ครอบคลมุทุกหน่วยงานสาขาหรอืหน่วยงานในพืน้ที ่(การขยายผล เป็นไปไดท้ัง้การขยายผลในหน่วยงานสาขาและใน
ระดบัพืน้ที)่ 

(30)

6. แสดงผลลพัธ/์ผลกระทบทีป่ระชาชนไดร้บัทีค่รอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรอื หน่วยงานในพืน้ทีก่ารขยายผล เชน่ 
ระยะเวลาการใหบ้รกิารทีล่ดลง ความพงึพอใจ ของผูร้บับรกิาร การรบัรูข้องประชาชน สถติกิารเขา้ถงึบรกิารของ
ประชาชน เป็นตน้ 

(20)

7. สรปุบทเรยีน (Lesson Learn) วา่หน่วยงานไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากการด าเนิน โครงการ และจะน าไปใชใ้นการพฒันาต่อ
ยอดโครงการอื่น ๆ ในอนาคตไดอ้ยา่งไร 

(10)

รวมคะแนนเตม็ 100

ขยายผลมาตรฐาน
การบริการ

การน าระบบ แนวทางการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏบิตังิานในผลงานทีไ่ดร้บั
รางวลัคุณภาพกรมปศุสตัว์ หรือรางวลั
เลิศรฐั สาขาบริการภาครฐั ระดบัดีเด่น 
ของส านักงาน ก.พ.ร. ไปขยายผลในทุก
หน่วยบริการสาขาหรือพื้นที่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ และควบคุม
รูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานของงาน
บริการให้คงอยู่ในระดับเดียวกันหรือ
ดกีวา่ในทุกหน่วย บรกิารสาขาหรอืพืน้ที ่

เงือ่นไข : 1. เป็นผลงานทีเ่คยไดร้บัรางวลัคุณภาพกรมปศุสตัว ์หรอืรางวลัเลศิรฐั สาขาบรกิารภาครฐั ระดบัดเีด่น ของส านกังาน ก.พ.ร. ไมเ่กนิ 3 ปี
2. หน่วยงานผูส้มคัรไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นหน่วยงานเดยีวกบัผูส้มคัรในปีทีเ่คยไดร้บัรางวลัฯ แต่เป็นหน่วยงานทีส่ามารถน าผลงานไปขยายผลไดใ้นทุกสาขาหรอืทุกหน่วยพืนนทีข่องตนเอง  

3. ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ
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มิติ ข้อค าถาม คะแนน
1. กระบวนการจดัการ 40

1. ระบุสภาพปัญหาและวตัถุประสงคห์ลกัทีน่ าไปสูก่ารรเิริม่ของการบรูณาการ/เชือ่มโยงขอ้มลู รว่มกนัเพือ่การบรกิาร
ของหน่วยงาน และผูร้บับรกิารกลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บัประโยชน์จาก การพฒันางานดงักล่าวคอืใคร

(20)

2. แสดงและอธบิายถงึขัน้ตอน/วธิกีาร/เทคนิค ก่อนด าเนินการ และหลงัทีเ่ชือ่มโยงขอ้มลู ระหวา่งหน่วยงานผา่นระบบ
ดจิทิลัอยา่งครบวงจร ทีอ่าจครอบคลุมถงึระบบการรบัจา่ยเงนิ ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) และน าไป
สูก่ารเปลีย่นแปลงหรอืยกระดบักระบวนการ ใหบ้รกิารระหวา่งหน่วยงาน ตัง้แต่ 3 หน่วยงานขึน้ไป ทีส่ง่ผลใหเ้กดิ
ความสะดวก รวดเรว็ และงา่ย (User Friendly) ต่อผูร้บับรกิาร 

(20)

2. ผลผลิต/ผลลพัธ ์เชิงประจกัษ์ 60
3. แสดงผลผลติและผลลพัธข์องการบรูณาการ/เชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน ทีค่รอบคลุมและสะทอ้นความส าเรจ็
ตามวตัถุประสงคห์ลกัของการพฒันาบรกิาร 

(20)

4. อธบิายและแสดงผลลพัธข์องความคุม้คา่ในการด าเนินการทีเ่ป็นรปูธรรมในมติ ิทีเ่กีย่วขอ้ง (เศรษฐกจิ สงัคม และ
ความมัน่คง) 

(30)

5. อธบิายถงึผลกระทบของการปรบัปรงุการบรกิารวา่มคีวามส าเรจ็ในระดบัใด (ระดบัพืน้ที ่ระดบัประเทศ ระดบั
ภมูภิาค หรอืระดบันานาชาต)ิ และสง่ผลใหเ้กดิประสทิธภิาพ ในการใหบ้รกิาร ลดระยะเวลา ขัน้ตอน ในการพจิารณา 
อนุมตั ิอนุญาต อยา่งไร 

(5)

6. อธบิายถงึแนวคดิการพฒันาและต่อยอดงานบรกิารดงักล่าวใหย้ัง่ยนื (5)
รวมคะแนนเตม็ 100

บรูณาการข้อมูล
เพ่ือการบริการ

ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ห รื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงการให้บรกิารที่เป็นผลมา
จากความสามารถ ในการท างานรว่มกนั
(Interoperability) ระหว่างหน่วยงาน
ของรฐั และท าให้เกิดการให้บริการใน
รปูแบบ ดจิทิลั ภายใตส้ทิธกิารใช้งานที่
เ ห ม า ะ สม แล ะมีก า ร รัก ษ า ค ว าม
ปลอดภัยของข้อมูล ทัง้นี้  ถ้าเป็นการ
เชื่อมโยง ข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าถึง
และใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูดงักล่าว ตอ้ง
ได้ร ับความยินยอม (consent) หรือ 
การรอ้งขอ (request) จากเจา้ของขอ้มูล
นัน้ก่อน 

เงือ่นไข : 1. เป็นผลงานทีน่ าไปใชแ้ลว้จรงิ และมผีลส าเรจ็อยา่งเป็นรปูธรรมทีส่ามารถตรวจสอบได ้เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี
2. เป็นการพฒันาระบบการท างาน ทีส่ามารถเชือ่มโยง หรอืแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่ง หน่วยงานไดผ้า่นระบบดจิทิลั โดยมหีน่วยงานเขา้รว่มตั นงแต่ 3 หน่วยงานขึนนไป  

4. ประเภทบรูณาการข้อมลูเพ่ือการบริการ
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5. ประเภทบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ใหข้้อมูล ปรึกษาหารือ เข้ามาเกีย่วข้อง ความร่วมมือ เสริมอ านาจ
ประชาชน

ระดบัของการมีส่วนร่วม
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มิติ ข้อค าถาม คะแนน
1. ความส าคญัของปัญหาและความสามารถขององคก์ร 10

• ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 10
1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาทีท่ าใหต้อ้งน ากระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนมาใชใ้นการด าเนินการ
2. ขอบเขตหรอืผลกระทบของปัญหา

(5)

• ความสามารถขององคก์ร (ศกัยภาพของหน่วยงานท่ีสามารถตอบสนองต่อปัญหา)
3. นโยบายของหน่วยงานในการน าการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่มมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา
4. การขบัเคลื่อนนโยบายไปสูก่ารปฏบิตัิ

(5)

2. กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 40
5. รายละเอยีดของการด าเนินงาน 

5.1 วตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน (5)
5.2 รปูแบบในการมสีว่นรว่มในระดบัความรว่มมอื (Collaborate) หรอืขัน้ตอน/วธิกีารทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน รวมทัง้แนวคดิ/

นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชด้ าเนินการ
(5)

5.3 บทบาทแต่ละภาคสว่นในการขบัเคลื่อนการด าเนินการ (10)
5.4 กลไกหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการขบัเคลื่อนการสรา้งความรว่มมอืเชงิบรูณาการ (15)
5.5 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการและแนวทางการแกไ้ขปัญหา (5)

3. ผลผลิต/ผลลพัธ/์ผลกระทบ 40
6. ผลผลติ/ผลลพัธ ์ของการด าเนินงาน (20)
7. ประโยชน์ทีป่ระชาชน กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานไดร้บัจากการด าเนินงาน (20)

4. ความยัง่ยืน 10
8. การถอดบทเรยีนผา่นการประเมนิการด าเนินงาน และการถ่ายทอดผลการประเมนิไปสูส่าธารณะ (5)
9. ความยัง่ยนืระดบันโยบาย (การจดัท า Roadmap ในการขยายผล หรอืการบรรจุโครงการไวใ้นแผนปฏบิตักิาร) (5)

รวมคะแนนเตม็ 100

การบริหารราชการ
แบบมีส่วนรว่ม

เป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนและภาค
ส่วนต่าง ๆ เขา้มามสี่วนร่วมการบรหิารราชการใน
ระดบัความรว่มมอื (Collaborate) ซึง่ก่อใหเ้กดิการ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยส าคัญหรือ
ผลกระทบสงู (High Impact) กบัชวีติความเป็นอยู่
ของประชาชนในพืน้ที่ อนัจะน าไปสู่ความส าเรจ็ใน
การพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงานภาครฐัและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่เป็นรูปธรรม โดยมี
ขอบเขตการพจิารณาจากผลการส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการบรหิารราชการ และมกีาร
ท างานแบบร่วมมือกนัในลกัษณะหุ้นส่วน โดยให้
ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารราชการในระดบัโครงการ ซึง่เป็นการ
ด าเนินโครงการเพื่อพฒันาหรอืแก้ไขปัญหาแบบมี
สว่นรว่ม

เงือ่นไข : การน าผลงานไปใชแ้ลว้จรงิเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี

5. ประเภทบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม



ผลงานทีม่คีะแนนรวม 90 คะแนนขึน้ไป

ผลงานทีม่คีะแนน 80 คะแนนขึน้ไป แต่ไมถ่งึ 90 คะแนน

ผลงานทีม่คีะแนน 70 คะแนนขึน้ไป แต่ไมถ่งึ 80 คะแนน

ระดบัของรางวลั รางวลัคณุภาพกรมปศุสตัว ์แบ่งรางวลัออกเป็น 3 ระดบั ดงันี้

1. ระดบัดีเด่น

2. ระดบัดีมาก

3. ระดบัดี
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วิธีการสมคัร

หน่วยงานส่งผลงานสมคัรขอรบัรางวลัฯ ดงัน้ี

1. ดาวน์โหลดเอกสารการสมคัรผา่นเวบ็ไซต ์กพร.
https://manage.go.th

2. รปูแบบเอกสาร ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 
ตวัอกัษร TH SarabunPSK ขนาด 16 รปูแบบ .docx

3. จดัส่งเอกสารการสมคัรให้ กพร. + ส่งไฟล ์.docx 
ทาง e-mail : manage@dld.go.th
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ขัน้ตอนการตรวจประเมิน ดงัน้ี

ขัน้ตอนการตรวจประเมิน

1. การตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น ตรวจสอบความถกูตอ้ง สมบรูณ์ ของเอกสาร

2. การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน ประเมนิผลจากเอกสารรายงานผล โดยคณะกรรมการฯ 
ผลงานทีไ่ดค้ะแนน 70 คะแนนขึน้ไป จะไดร้บัการตรวจประเมนิ
การปฏบิตังิานจรงิ

3. การยืนยนัผลการพิจารณาตรวจประเมิน ยนืยนัผลการตรวจประเมนิ (Site Visit) โดยคณะกรรมการฯ 
ด าเนินการตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิตังิานจรงิของหน่วยงาน 
หรอื VDO Conference

4. การพิจารณาตดัสินรางวลัโดยคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ตดัสนิรางวลั และประกาศรายชือ่หน่วยงาน
ทีไ่ดร้บัรางวลั

12
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16 ธ.ค. 64
ช้ีแจงรางวลัฯ

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:ุ ปฏิทินอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ปฏิทินการประเมินรางวลัคณุภาพกรมปศสุตัว ์ประจ าปี พ.ศ. 2565

DLD Quality Awards 2022
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วนัที ่24 ธ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

แบบตอบรบัการเขา้รว่ม

โปรดตอบรบัภายในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564

การจดัคลินิกให้ค าปรึกษาการขอสมคัรรางวลัคณุภาพกรมปศสุตัว ์ประจ าปี พ.ศ. 2565

DLD Quality Awards 2022
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การแลกเปล่ียนเรียนรู้การสมคัรขอรบัรางวลัฯ
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การแลกเปล่ียนเรียนรู้การสมคัรขอรบัรางวลัฯ

18


