ประกาศ
รายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ขั้นตอนที่ ๑
---------------------------------------------------ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีสาขาบริการภาครัฐ
และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของรางวัล ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการยกระดับ
ประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
รวมทั้ ง กระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน นั้น
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ได้พิจารณาผลงานที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมแล้ว มีมติ
เห็นชอบให้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ในขั้นตอนที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สาขาบริการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๙๐ ผลงาน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” จำนวน ๑๙ ผลงาน
ผลงานในกลุ่มที่ ๑ จะได้รับการตรวจประเมิน ขั้นตอนที่ ๒ เพื่อยืนยันผลคะแนน โดยการตรวจ
ประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) หรือการสัมภาษณ์ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) หรือให้
หน่วยงานจัดทำคลิปวีดิโอ หรือถ่ายทอดสดนำเสนอผลงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๔
ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการนัดหมายกำหนดการตรวจประเมินอีกครั้ง ทั้งนี้ ผลการประเมิน สามารถ
ถูกปรับเป็นระดับดีหรือไม่ผ่าน หากในการตรวจประเมิน ขั้นตอนที่ ๒ แล้วพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์
การพิจารณารางวัลฯ
ลำดับ
หน่วยงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ผลงาน
ประเภทนวัตกรรมการบริการ จำนวน ๖ ผลงาน
๑ กรมที่ดิน
กองเทคโนโลยีทำแผนที่ นวัตกรรมบริการรังวัดที่ดินด้วยระบบ
โครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์
(RTK GNSS Network)
๒ กรมวิชาการเกษตร
สำนักวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมการตรวจไส้เดือนฝอยศัตรูพืช
เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้วยเทคนิคคลื่นความถี่เหนือเสียง (Ultrasonic)
เพื่อการบริการตรวจพืชนำเข้าส่งออก
๓ กรมอนามัย
ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม
(DOH Test Kits)
๔ กองทัพเรือ
กองรังสีร่วมรักษา
นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยระบายหนอง
โรงพยาบาลสมเด็จ
และสารคัดหลั่งอัจฉริยะ
พระปิ่นเกล้า

-2ลำดับ
หน่วยงาน
๕ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ศูนย์วิจัยพืชสวน
ศรีสะเกษ
๖ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
หลอดเลือดและปลูกถ่าย
อวัยวะ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประเภทการพัฒนาการบริการ จำนวน ๕ ผลงาน
๑ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กองลิขสิทธิ์

ผลงาน
ปฏิวัติหอมแดงด้วยนวัตกรรม
จากสิ่งเหลือใช้ให้เป็นเงินล้าน
อุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน
(Endovascular Basin)

ระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และใช้บริการ
ข้อมูลลิขสิทธิ์
๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์
สร้างรายได้ ขายผลผลิต พิชิตหนี้สมาชิก
จังหวัดลำปาง
สหกรณ์
๓ กรมสนับสนุนบริการ กองวิศวกรรมการแพทย์ การพัฒนาระบบสื่อสารสำหรับงานบริการ
สุขภาพ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุข
(Development of Communications
System for Emergency Medical
Services)
๔ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความหลากหลาย ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์
และเทคโนโลยี
ทางชีวภาพ
เพื่ออุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
๕ สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ดิจิทัล (องค์การมหาชน)
(data.go.th) *
ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จำนวน ๑ ผลงาน
๑ จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วย
โรงพยาบาลสุรินทร์
ต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ
ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน ๑ ผลงาน
๑ - กรมควบคุมโรค
การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศ
- สำนั กงานปลั ดกระทรวง
ข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ
สาธารณสุข
- กรมวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์
- กรมการแพทย์
ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 จำนวน ๖ ผลงาน
๑ กรมการกงสุล
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
สำหรับการขอรับหนังสือรับรองการเดินทาง
เข้าราชอาณาจักร
๒ กรมควบคุมโรค
DDC COVID-19 เร็วคือรอด ประชาชน
ปลอดภัย

-3ลำดับ
หน่วยงาน
๓ กรมประมง
๔ กรมปศุสัตว์

๕

กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

๖

กรมสรรพากร

หมายเหตุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ผลงาน
กรมประมงร่วมใจต้านภัยสู้โควิด
การตรวจประเมินสถานประกอบการ
เพื่อการส่งออก (Human Food และ
Pet Food) ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)
โดยการตรวจประเมินระยะไกล
(Remote Audit)
“ถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
และการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์โรคโควิด-19
การยกระดับการให้บริการที่ตอบสนอง
ต่อสถานการณ์โควิด 19 กรมสรรพากร

คณะอนุกรรมการ ฯ มีมติปรับประเภทรางวัลของผลงาน ดังนี้
* ปรับจากประเภทนวัตกรรมการบริการ เป็นประเภทพัฒนาการบริการ

กลุ่มที่ ๒ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดี” จำนวน ๗๑ ผลงาน
ผลงานในกลุ่ มที่ ๒ จะได้รั บ การตรวจสอบเพื่ อยืนยันผลงานอี ก ครั้ ง โดยผลงานต้อ งจัดส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม ใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ผลลัพธ์การดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ (ควรแสดงตัววัดและ
ผลการดำเนินการเป็นสถิติหรือตัวเลขให้ชัดเจน) (๒) ความยั่งยืนของผลงาน (ควรแสดงให้เห็นแผน/แนวทาง
ในการขยายผล หรือการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในการขยายผล) (๓) ความโดดเด่นของ
ผลงานอย่างชัดเจน ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.
ทางเว็บไซต์การสมัครรางวัลเลิศรัฐออนไลน์ https://awards.opdc.go.th/awardsregister โดยใช้ Username
และ Password เดิมที่ใช้ในการสมัครรางวัล เพื่ออัปโหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็นระดับดีเด่น และเข้ารับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน
(Site Visit) หรือการสัมภาษณ์ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) หรือให้หน่วยงานจัดทำคลิปวีดิโอ
หรือถ่ายทอดสดนำเสนอผลงาน ได้หากข้อมูลเพิ่มเติมมีความชัดเจนและโดดเด่น รวมทั้งสามารถถูกปรับเป็นไม่ผ่าน
หากพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ หรือข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณา
ลำดับ
หน่วยงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเภทนวัตกรรมการบริการ จำนวน ๑๙ ผลงาน
๑ กรมการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุดรธานี
๒

กรมควบคุมโรค

๓

กรมควบคุมโรค

๔

กรมชลประทาน

ผลงาน

“AI Chest 4 All (DMS-TU) for Thai
people” ปัญญาประดิษฐ์การแปลผล
ภาพถ่ายรังสีทรวงอก โดยคนไทย เพื่อคนไทย
กองโรคเอดส์และ
“Com-led CRS” ระบบปกป้องพิทักษ์สิทธิ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้านเอดส์ฯ ด้วยพลังของชุมชน
สำนักงานป้องกันควบคุม โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
โรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี Naphralan 4.0
สำนักวิจัยและพัฒนา
สารควบคุมกำจัดผักตบชวาในทางน้ำ

-4ลาดับ
หน่วยงาน
๓ กรมควบคุมโรค
๔
๕

กรมชลประทาน
กรมบัญชีกลาง

๖

กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร

๗

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑๕
๑๖

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
สานักวิจัยและพัฒนา
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐและราคากลาง

ผลงาน
โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
Naphralan 4.0
สารควบคุมกาจัดผักตบชวาในทางน้า
e-GP Blockchain
(การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain)
แผนที่ความต้องการน้าเพื่อการปฏิบัติการ
ฝนหลวงให้ถูกที่ ถูกเวลา ตรงตาม
ความต้องการของเกษตรกร
การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
(Application Thailand VRT)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กองวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีฝนหลวง
กรมสรรพากร
กลุ่มบริหารการคืนภาษี
มูลค่าเพิ่มให้แก่
นักท่องเที่ยว
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๓
อสม. กับหุ่นเต้านมจาลองมหัศจรรย์
นครสวรรค์
คัดกรองมะเร็ง ลดเสี่ยงให้สตรีเขต 3
กรมอนามัย
สานักทันตสาธารณสุข
การขับเคลื่อนมาตรการจัดเก็บภาษี
น้าตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย
กองทัพบก
กองออร์โธปิดิกส์
แม่พิมพ์เสมือนจริงสาหรับหล่อสารซีเมนต์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผสมยาปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษากระดูกสะโพก
ติดเชื้อหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
กองทัพอากาศ
กรมควบคุมการปฏิบัติ
โปรแกรมเฝ้าตรวจและพิสูจน์ฝ่าย
ทางอากาศ
เพื่อการป้องกันภัยทางอากาศและอานวย
ความสะดวกการบินผ่านของประเทศไทย
จังหวัดภูเก็ต
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier)
ดิจิทัล จังหวัดภูเก็ต
การประปานครหลวง ฝ่ายคุณภาพน้า
Salt-board บอกคุณภาพ
สานักงานปลัดกระทรวง โรงพยาบาลมหาชนะชัย เครื่องตรวจประเมินความรู้สึกเท้าผู้ป่วย
สาธารณสุข
เบาหวานแบบดิจิทัล
เสนอผลงาน โดย
นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม ตาลเดี่ยวโมเดล การจัดการขยะสู่พลังงาน
และเทคโนโลยี
พลังงานสะอาดและ
และรายได้ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
แห่งประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
สานักงานพัฒนา
สานักประยุกต์และ
ระบบชี้เป้าเพื่อการลดไฟป่า หมอกควัน
เทคโนโลยีอวกาศ บริการภูมิสารสนเทศ
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

-5ลำดับ
หน่วยงาน
๑๗ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ฝึกสมอง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

๑๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน ๓๔ ผลงาน
๑ กรมการค้าภายใน กองชั่งตวงวัด
๒
๓

๔
๕
๖
๗
๘

กรมการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาทุนและ
องค์กรการเงินชุมชน
กรมการแพทย์
งานกายอุปกรณ์
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ
กรมการแพทย์
โรงพยาบาลเลิดสิน
กรมกิจการเด็กและ สถานสงเคราะห์เด็กชาย
เยาวชน
ยะลา จังหวัดยะลา
กรมคุ้มครองสิทธิ กองส่งเสริมการระงับ
และเสรีภาพ
ข้อพิพาท
กรมคุ้มครองสิทธิ สำนักงานคุ้มครองพยาน
และเสรีภาพ

๙

กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
กรมพัฒนาที่ดิน

๑๐

กรมพิธีการทูต

๑๑

กรมวิชาการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กองเอกสิทธิ์และ
ความคุ้มกันทางการทูต

ผลงาน
นวัตกรรมโปรแกรมฝึกสมองแบบองค์รวม
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่อง
เล็กน้อย
ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล WepMEt
อุปกรณ์ช่วยเดินกำหนดจังหวะในผู้ป่วย
พาร์กินสัน
การขออนุญาตให้นำเครื่องชั่งตวงวัด
ออกจากด่านศุลกากรผ่านระบบออนไลน์
การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
Innovative Foot Orthotic Clinic

ดูแลด้วยใจ ห่วงใย ใส่ใจ โดยใช้เทคโนโลยี
ต้นแบบการพัฒนาเด็กพิเศษ
ELS Model
สังคมสมานฉันท์ สร้างวัฒนธรรม
การไกล่เกลี่ย
การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
"เจรจา" ก้าวไกล...ฝ่าภัยโควิด 19 **

การพัฒนาระบบบริการข้อมูลดิน
และการใช้ที่ดิน : ดินออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบยื่นคำร้อง
ขออำนวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์
และความคุ้มกันทางการทูตแบบออนไลน์
(e-Privilege)
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน
การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน
สุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัย ด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน *
พืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

-6ลำดับ
หน่วยงาน
๑๒ กรมศุลกากร
๑๓
๑๔

๑๕
๑๖

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ผลงาน
สำนักงานเลขานุการกรม Customs Chatbot (Mr. Arkorn)
for Citizen Happiness : Any Time
Any Where & Any Device
กรมส่งเสริมและ
สถานคุ้มครองและพัฒนา ชีวิตติดล้อ (Life On Vehicle Enjoy) *
พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการบางปะกง
คนพิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมสนับสนุน
ศูนย์สนับสนุนบริการ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
บริการสุขภาพ
สุขภาพที่ ๑๒
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
จังหวัดสงขลา
(Development of Medical Devices
Center Management System
in Hospital )
กรมสรรพสามิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ e-Excise บริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว
กรมสรรพสามิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ
และไพ่ ต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม
ผ่าน ธนาคารกรุงไทย และร้าน 7 – ELEVEN
ทุกสาขาทั่วประเทศ
กรมสรรพากร
กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี ระบบ My Tax Account
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

สำนักพัฒนามาตรฐาน
แรงงาน
-

"TLS" "GLP": คุ้มครองสิทธิพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงาน
รู้ทัน (ROOTAN) : มาตรการเชิงรุก
รองรับอาชญากรรมไซเบอร์
ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 **
กรมหม่อนไหม
กองตรวจสอบและรับรอง ผ้าไหมไทยก้าวไกลด้วย “มาตรฐาน
มาตรฐานหม่อนไหม
ตรานกยูงพระราชทาน”
กรมหม่อนไหม
สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบ บ้านป่ากล้วย สืบสานไหมไทยอีสาน
มาตรฐานหม่อนไหม
ในแดนใต้
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๙
มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต
นครราชสีมา
เขตสุขภาพที่ ๙
กองทัพบก
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
การพัฒนาชุดแพทย์เผชิญเหตุทางทหาร
(M-MERT SURASI MODEL) แบบองค์รวม
สู่ความเตรียมพร้อมระดับประเทศ
สำนักงาน
กองบริหารการเงิน
การพัฒนาบริการชำระเงินสมทบ
ประกันสังคม
และการบัญชี
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร
ของสำนักงานประกันสังคม
สำนักงานปลัดกระทรวง กองต่อต้านการค้ามนุษย์ “PROTECT-U App. ออก Line”
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

-7ลำดับ
หน่วยงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๒๖ สำนักงานปลัดกระทรวง โรงพยาบาลตะกั่วป่า
สาธารณสุข
๒๗ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์
สำนักการแพทย์
๒๘ จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์การผ่าตัดวันเดียวกลับ
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
๒๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดการโครงการสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
๓๐ บริษัท ไปรษณีย์ไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จำกัด
ดิสทริบิวชั่น จำกัด
๓๑ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
เกษตรสร้างสรรค์
แห่งประเทศไทย
๓๒ สถาบันวิจัยและ
สำนักพัฒนา
พัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
๓๓ สำนักงานคณะกรรมการ สายกำกับผลิตภัณฑ์
กำกับและส่งเสริม ประกันภัย
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
๓๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จำนวน ๒ ผลงาน
๑ กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ ๑ เชียงใหม่
๒ สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานสาธารณสุข
สาธารณสุข
จังหวัดยะลา

ผลงาน
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ทางทะเลฝั่งอันดามัน *
โครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง
One day One visit One Stop service
โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
เพิ่มศักยภาพและยกระดับการให้บริการ
จัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย
นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและมูลค่า
ของกล้วยไข่ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
และรายได้ของเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ฟื้นฟูป่า พัฒนาน้ำ แก้จนคนบนพื้นทีส่ ูง
ประกันภัยเพื่อประชาชน ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19
ปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก
การให้ที่ยิ่งใหญ่ เติมความหวังให้ครอบครัว

มาตรฐานการให้บริการตรวจรักษามาลาเรีย
อย่างแม่นยำในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย
การขยายผลการดำเนินงานพัฒนาระบบ
การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วม
ในเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดยะลา
ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน ๒ ผลงาน
๑ - กรมทรัพยากรน้ำ
ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหาร
- กรมชลประทาน
จัดการน้ำ
- กรมอุตุนิยมวิทยา
- สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ
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๒

หน่วยงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ผลงาน
- กรมพัฒนาธุรกิจ
การเชื่อมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ
การค้า
- สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร
ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 จำนวน ๑๔ ผลงาน
๑ กรมการขนส่งทางบก
DLT ยุคใหม่ ปลอดภัยสู่ NEW NORMAL
๒ กรมพัฒนาสังคม
พัฒนาสังคมวิถีใหม่ รู้ทัน ปลอดภัย
และสวัสดิการ
ห่างไกลโควิด-19
๓ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การยกระดับการให้บริการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19
๔ กรมส่งเสริมการเกษตร
ระบบส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์
COVID-19 เพื่อการบริการเกษตรกร
อย่างยั่งยืน
๕ กรมส่งเสริมการค้า
ช่องทางการค้ายุคใหม่แบบไร้ขีดจำกัด
ระหว่างประเทศ
๖ กรมสุขภาพจิต
ดูแลจิตใจในสถานการณ์ COVID-19
(DMH Combats the 4th Wave of
COVID-19)
๗ กรมหม่อนไหม
ยกระดับงานบริการด้านหม่อนไหม
ฝ่าวิกฤติโควิด-19
๘ กรมอนามัย
การยกระดับกระบวนการทำงานและ
ส่งเสริมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19
ของกรมอนามัย
๙ กองทัพอากาศ
หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย
COVID-19 (RTAF Nursing Bot)
“น้องถาดหลุม”
๑๐ สำนักงาน
อย. รุก ปรับกระบวนการ ยกระดับ
คณะกรรมการ
การบริการ ร่วมต้านภัยโควิด
อาหารและยา
๑๑ กรุงเทพมหานคร
ระบบคัดกรอง COVID-19
ของกรุงเทพมหานคร (BKK COVID-19)
๑๒ จังหวัดขอนแก่น
การช่วยเหลือผู้ประกอบการมะม่วงบ้านแฮด
ในช่วงวิกฤติโควิด 19
๑๓ จังหวัดสงขลา
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค COVID-19
จังหวัดสงขลา

-9ลำดับ
หน่วยงาน
๑๔ การไฟฟ้านครหลวง

หมายเหตุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
-

ผลงาน
การบริหารจัดการงานบริการ
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด 19 ของการไฟฟ้านครหลวง

คณะอนุกรรมการฯ มีมติปรับประเภทรางวัลของผลงาน ดังนี้
* ปรับจากประเภทนวัตกรรมการบริการ เป็นประเภทพัฒนาการบริการ
** ปรับจากประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 เป็นประเภท
พัฒนาการบริการ

๒. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๗๘ ผลงาน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” จำนวน ๒๖ ผลงาน
ผลงานในกลุ่มที่ ๑ จะได้รับการตรวจประเมิน ขั้นตอนที่ ๒ เพื่อยืนยันผลคะแนน โดยการตรวจ
ประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) หรือการสัมภาษณ์ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) หรือให้
หน่วยงานจัดทำคลิปวีดิโอ หรือถ่ายทอดสดนำเสนอผลงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๔
ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการนัดหมายกำหนดการตรวจประเมินอีกครั้ง ทั้งนี้ ผลการประเมิน สามารถ
ถูกปรับเป็นระดับดีหรือไม่ผ่าน หากในการตรวจประเมิน ขั้นตอนที่ ๒ แล้วพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์
การพิจารณารางวัลฯ
ลำดับ
หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล
ผลงาน
ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน จำนวน ๔ ผลงาน
๑ กรมที่ดิน
๒ กรมป่าไม้
๓ กรมสรรพากร
๔ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน ๑๕ ผลงาน
๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ ค วามหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๒ กรมชลประทาน
โครงการผันน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหน่วงน้ำ
บางระกำ ๑
๓ กรมประมง
หนองบัวพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ ชุมชนก้าวไกล
สร้างรายได้จากการมีส่วนร่วม
๔ กรมปศุสัตว์
การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อ เกษตรกร
จังหวัดชัยภูมิ สู่ความยั่งยืน
๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการชุมชนต้นแบบบ้านน้ำเค็ม : เครือข่าย
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน
๖ กรมป่าไม้
เครือข่ายรักษ์ป่า พัฒนาชีวิต ด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง

- 10 ลำดับ
หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล
๗ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผลงาน
นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ GOOD LABOUR
PRACTICES : GLP โดยผ่านกลไกการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม
๘ กรมสุขภาพจิต
พะงันสร้างใจ ปฐมวัยสร้างชาติ
๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมพลังชุมชนสร้างป่า พัฒนากาแฟสร้างชีวิต
สู่ความยั่งยืน บ้านปางขอน
๑๐ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร
เพื่อเกษตรกรรม
จัดการสินค้าปาล์มน้ำมัน ตำบลละแม อำเภอละแม
จังหวัดชุมพร
๑๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
น้ำพุโมเดล : รูปแบบการควบคุมพืชกระท่อม
และปราบปรามยาเสพติด
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๑๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
โครงการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศักยภาพเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี
๑๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
โครงการเครือข่ายขยะพันธ์ดี ต้นแบบอย่างความดี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อชุมชนเจ้าพระยา
๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ จ.อยุธยา การบริหารจัดการน้ำต่อสู้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง
๑๕ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ชุมชนไม้มีค่า ดูแลรักษา สร้างรายได้
(องค์การมหาชน)
ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ จำนวน ๗ ผลงาน
๑ นางกมลทิพย์ พรหมเดช
พะงันสร้างใจ ปฐมวัยสร้างชาติ
ประธานชมรมแม่และเด็ก
๒ นายทวีวัตร เครือสาย
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร
นายกสมาคมประชาสังคมชุมพร
จัดการสินค้าปาล์มน้ำมัน ตำบลละแม อำเภอละแม
จังหวัดชุมพร
๓ นายไมตรี จงไกรจักร
โครงการชุมชนต้นแบบบ้านน้ำเค็ม : เครือข่าย
ประธานศูนย์ประสานงานชุมชน
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน
บ้านน้ำเค็ม
๔ นางระตะนะ ศรีวรกุล
โครงการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย และพัฒนา
ประธานเครือข่ายสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ ศักยภาพเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
๕ นายวาสนา นาคดิลก
การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัด
ประธานชมรมผู้ประกอบการมาตรฐาน ชัยภูมิสู่ความยั่งยืน
ฟาร์มสัตว์ปีก จังหวัดชัยภูมิ
๖ สิบโท สงคราม บัวทอง
น้ำพุโมเดล : รูปแบบการควบคุมพืชกระท่อม
กำนันตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- 11 ลำดับ
หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล
๗ นายสมหมาย มากสาคร
ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านคุยมะม่วง
จังหวัดกำแพงเพชร

ผลงาน
โครงการเครือข่ายขยะพันธ์ดี ต้นแบบอย่างความดี
เพื่อชุมชนเจ้าพระยา

กลุ่มที่ ๒ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดี” จำนวน ๕๒ ผลงาน แบ่งออกเป็น
กลุ่มที่ ๒.๑ ผลงานที่ได้รับรางวัล “ระดับดี” จำนวน ๓๖ ผลงาน (ยกเว้นประเภทร่วมใจแก้จน)
ผลงานในกลุ่มที่ ๒.๑ จะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันผลงานอีกครั้ง โดยผลงาน
ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การเปิดเผยข้อมูลและการรับฟัง
ความคิดเห็น (ควรแสดงข้อมูลของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และการนำข้อมูลที่ได้จาก
ความคิดเห็นของประชาชนไปปรับปรุงงานบริการที่เป็นรูปธรรม) (๒) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบการดำเนินการ (ควรแสดงตัววัดและผลการดำเนินการเป็นสถิติ
หรือตัวเลขที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบผลสำเร็จก่อน-หลัง) สำหรับผลงานประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วนร่วม/ผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ/เลื่องลือขยายผล จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ใน ๓ ประเด็น ได้แก่
(๑) บทบาทของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมที่ชัดเจน (๒) เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วม
และ (๓) ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ (ควรแสดงตัววัดและผลการดำเนินการเป็นสถิติหรือตัวเลขที่ชัดเจน พร้อมทั้ง
มีการเปรียบเทียบผลสำเร็จก่อน-หลัง) ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf ไปยัง
สำนักงาน ก.พ.ร. ทางเว็บไซต์การสมัครรางวัลเลิศรัฐออนไลน์ https://awards.opdc.go.th/awardsregister
โดยใช้ Username และ Password เดิม ที่ใช้ในการสมัครรางวัล เพื่ออัปโหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมภายในวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็นระดับดีเด่น และเข้ารับการตรวจประเมิน ณ
พื้นที่ ปฏิบ ัติงาน (Site Visit) หรือการสัมภาษณ์ผ ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) หรือให้หน่วยงานจัดทำ
คลิปวีดิโอ หรือถ่ายทอดสดนำเสนอผลงาน ได้หากข้อมูลเพิ่มเติมมีความชัดเจนและโดดเด่น รวมทั้งสามารถถูกปรับ
เป็นไม่ผ่าน หากพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ หรือข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณา
ลำดับ
หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล
ผลงาน
ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน จำนวน ๓ ผลงาน
๑ กรมการพัฒนาชุมชน
๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๓ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน ๒๘ ผลงาน
๑ กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ
๒ กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน
๓ กรมการพัฒนาชุมชน
สารัชไรซ์ แบรนด์ ขับเคลื่อนสู่บุรีรัมย์โมเดล
๔ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
โครงการการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี
๕ กรมประมง
ปลาของพ่อ หล่อเลี้ยงชีวิตพิชิตความจนคนท่าข้าม
๖ กรมประมง
อนุรักษ์พันธุ์ปลาประจำถิ่นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำมูล
๗ กรมพัฒนาที่ดิน
คันนาพารวย คูน้ำสวย ช่วยขจัดภัยแล้ง ต้นแบบ
ไร่นาสวนผสม บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
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หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล
๘ กรมพัฒนาที่ดิน
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ผลงาน
ปลูกผัก รักษ์ดิน สร้างรายได้ คืนถิ่น ให้กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน
อนุรักษ์พลังงาน
บ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง (ศสส.)
กองบัญชาการกองทัพไทย
ภูคาโมเดล : ต้นแบบฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่
ภูเขาเสื่อมโทรมด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ
ณ บ้านใหม่ภูคา ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลถ้ำสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สานเพื่อก่อ ซ่อมเพื่อสร้าง SYNERGY OF KRABI
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
รวมพลัง รวมใจ สุโขทัยเมืองผาสุก
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวง
โครงการการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนบ้านควนอินนอโม ภายใต้โครงการ
สร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศแบบมีส่วนร่วม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พรุหมาก - เกาะครก ร่วมใจบำบัดยาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่นรวมใจลดมลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น
ถังขยะล่องหนตำบลบ้านแฮด
จังหวัดตาก
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อแนวชายแดนช่องทางธรรมชาติชเวนโกกโก่
ข้ามแดนไทย-พม่า-จีน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
การพัฒนาเมืองด้วยทุนทางวัฒนธรรม
(หลาดชุมทางทุ่งสง)
จังหวัดเพชรบุรี
โครงการชุมชนสีเขียวร่วมใจ ลดภัยคาร์บอน
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
มั่นคงด้วยอาหาร ธนาคารในป่า รักษาทรัพยากร
(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ภายใต้ที่ดินจำกัด
(องค์การมหาชน)

- 13 ลำดับ
หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล
๒๖ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ผลงาน
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบบูรณาการ
ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๒๗ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท
: กรณีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของวิสาหกิจ
ชุมชนการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง
ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
๒๘ สถาบันพระปกเกล้า
โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง
(Citizen Empowerment for Healthy
Democracy : KPI-CE) จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ จำนวน ๔ ผลงาน
๑ นายคำภีร์ หงษ์คำ
คันนาพารวย คูน้ำสวย ช่วยขจัดภัยแล้ง ต้นแบบ
ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ไร่นาสวนผสม บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ
(PGS) ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
๒ นางจันทร์ธิมา ปิ่นหิรัญ
โครงการชุมชนสีเขียวร่วมใจ ลดภัยคาร์บอน
ประธานเครือข่าย ทสม. อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
๓ นายมรินทร์ ตันติชำนาญกุล
การพัฒนาเมืองด้วยทุนทางวัฒนธรรม
รักษาการประธานคณะกรรมการ
(หลาดชุมทางทุ่งสง)
ประชาคมวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔ นายวิสูตร นวมศิริ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน
อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางบ่อล่าง
หมู่ ๑๐ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเภทรางวัลเลื่องลือขยายผล จำนวน ๑ ผลงาน
๑ กรมพัฒนาที่ดิน
ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร
กลุ่มที่ ๒.๒ ผลงานที่ได้รับรางวัล “ระดับดี” จำนวน ๑๖ ผลงาน (เฉพาะประเภทร่วมใจแก้จน
ดำเนินการโดย สำนักงาน ป.ย.ป.)
ผลงานในกลุ่ ม ที่ ๒.๒ จะได้รับการตรวจประเมิน ขั้นตอนที่ ๒ โดยการตรวจประเมิน
ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ในระดับดีเด่น ซึ่งสำนักงาน ป.ย.ป. จะดำเนินการนัดหมายกำหนดการตรวจประเมินอีกครั้งต่อไป

- 14 ลำดับ
หน่วยงาน
๑ กรมที่ดิน
๒

๓

สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว

๔

กรมหม่อนไหม

๕

กรมพัฒนาที่ดิน

๖

สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๗

กรมส่งเสริมการเกษตร

๘

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

๙

กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๐

กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๑

กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๒

กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๓

จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผลงาน
โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก
เพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท
สำนักงานนโยบายและแผน
โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
สิ่งแวดล้อม
ฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี โครงการศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอ
และครอบครัว จังหวัด
กระเหรี่ยงครบวงจร บ้านค้างใจ
เชียงราย
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการสร้างอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
กาญจบุรี
เพิ่มรายได้แก้จน
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ โครงการโคกจานแก้จน ปลูกถั่วพร้า
บํารุงดินดีผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน โครงการบ้าน วัด โรงเรียน : การพัฒนา
เพื่อเกษตรกรรม
แบบมีส่วนร่วมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืช
จังหวัดนครสวรรค์
และสมุนไพรทางการเกษตรและแปรรูป
ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอชุมตาบง
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานเกษตร
โครงการวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่
จังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว
สำนักงานเกษตรและ
โครงการโนนเขวา โมเดล
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก โครงการร่วมใจแก้จนชุมชนชาติพันธุ์
สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงพบพระ จำกัด
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด โครงการวิถีแก้จนของคนสหกรณ์
สุโขทัย
บ้านหนองบัว
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด โครงการส้มแขกพืชอัตลักษณ์ สร้างมูลค่า
สงขลา
ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน สหกรณ์การเกษตร
สะบ้าย้อย จำกัด
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด โครงการส่งเสริมเลี้ยงสุกรครบวงจร
อำนาจเจริญ
แก้หนี้ แก้จน
สำนักงานเกษตรจังหวัด โครงการจิ้งหรีดเงินล้านแสนตอ
ขอนแก่น

- 15 ลำดับ
หน่วยงาน
๑๔ จังหวัดชลบุรี
๑๕
๑๖

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหาร
กองแผนและงบประมาณ
ส่วนจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี
เทศบาลเมืองหนองปรือ กองสวัสดิการสังคม
จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองหนองปรือ

ผลงาน
โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวทางเลือก
ของจังหวัดชลบุรี
โครงการน้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชา
สู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ
โครงการสร้างโอกาส เสริมพลังให้คนพิการ
มีอาชีพมีงานทำ

ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และการประกาศผลการพิจารณา
รางวัลฯ รอบสุดท้าย สำนักงาน ก.พ.ร. จะประกาศในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
---------------------------------------------------กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ
สำนักงาน ก.พ.ร.
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• สาขาบริการภาครัฐ
- โทรศัพท์ หมายเลข ๐๘ ๓๔๓๑ ๐๔๖๗ และ ๐๘ ๑๓๐๓ ๓๓๗๑
- E-mail : tpsa2021@gmail.com
• สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
- สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ยกเว้นประเภทร่วมใจแก้จน)
โทรศัพท์ หมายเลข ๐๖ ๑๓๘๙ ๒๐๑๕ และ 09 1886 2629
หรือ E-mail : psea2564@gmail.com
- สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน
โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๕๗๐๐ ต่อ ๒๐๐๓
• ไลน์รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

