ประกาศ
รายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ ขั้นตอนที่ ๑
และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ ๒
---------------------------------------------------ตามที ่ ส ำนั ก งาน ก.พ.ร. ได้ จ ั ด ให้ ม ี ก ารมอบรางวั ล เลิศ รั ฐ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้ ว ย
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวก
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับมาตรฐาน
ให้เทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งเข้าสู่องค์การที่เป็นเลิศ นั้น
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาผลงานที่สมัครขอรับรางวัลสาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ ขั้นตอนที่ ๑ และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ขั้นตอนที่ ๒ แล้ว มีมติเห็นชอบให้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 1 การตรวจเอกสารรายงานผลการดำเนินการ
(ไม่รวมประเภทร่วมใจแก้จน ซึง่ ได้ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ จำนวน ๕๓ รางวัล แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” จำนวน ๒๑ รางวัล
ผลงานในกลุ่มที่ ๑ จะได้รับการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลงาน โดยการตรวจประเมิน ณ พื้นที่
ปฏิบ ัติงาน (Site Visit) และ/หรือ การสัมภาษณ์ผ ่านการประชุม ทางไกลด้ว ยระบบวีดิ ทัศน์ (Video
Conference) หรือให้หน่วยงานจัดทำคลิปวีดิทัศน์ หรือถ่ายทอดสดนำเสนอผลงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการนัดหมายกำหนดการตรวจประเมินอีกครั้ง ทั้งนี้
ผลการประเมิน สามารถถูกปรั บเป็น ระดับ ดี หรื อไม่ผ่าน หากในการตรวจประเมินแล้วพบว่าผลงาน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ
ลำดับ
หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล
ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน จำนวน ๔ รางวัล
๑ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒ กรมสรรพสามิต
๓ กรมสรรพากร
๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ผลงาน

DMSc Open Governance
Excise เป็นมิตร ใกล้ชิดประชาชน
บริการตรงใจจากการเปิดใจใกล้ชิดประชาชน
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน
ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน ๑๐ รางวัล
๑ กรมการแพทย์
The powerful collaboration
พลังความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ ร่วมฝ่าภัยวิกฤติโควิด-19

-2ลำดับ
หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล
๒ กรมชลประทาน

ผลงาน
ซำตาเรือง สานพลังคนรุ่นใหม่ ใช้น้ำน้อย...
แต่ (ได้ประโยชน์) มาก
๓ กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ
เครือข่ายน้ำหนองหวายแบบมีส่วนร่วม
๔ กรมพัฒนาที่ดิน
กุสุมาลย์โมเดล : การพัฒนาสระน้ำในไร่นา
แบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
สู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
๕ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อสม. กลไกการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการ
ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
๖ กรมสุขภาพจิต
นาเดิมร่วมใจ ดูแลผู้สูงวัยอย่างภาคภูมิ
๗ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย :
เกษตรบนฐานธรรม
๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสง
แบบบูรณาการลุ่มน้ำตรัง...เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ
อย่างยั่งยืน
๙ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ร่วมมือสร้างรายได้ ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม
(องค์การมหาชน)
สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน
๑๐ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สู่ต้นแบบ
(องค์การมหาชน)
การจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ จำนวน ๗ รางวัล
๑ นายแผง ใจปิง
ร่วมมือสร้างรายได้ ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม
สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน
เสนอชื่อ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
๒ นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์
กุสุมาลย์โมเดล : การพัฒนาสระน้ำในไร่นา
แบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
สู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
เสนอชื่อโดย กรมพัฒนาที่ดิน
๓ พระครูกิตติธีราภรณ์
พระครูกิตติธีราภรณ์กับการพัฒนาศูนย์บริการ
เจ้าอาวาสวัดสีโควนาราม
เครื่องมือแพทย์ อำเภอปราสาท วัดสีโควนาราม
ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
เพื่อผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ผู้สูงอายุ
จังหวัดสุรินทร์
เสนอชื่อโดย สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (โรงพยาบาลปราสาท)
และจังหวัดสุรินทร์
๔ พระครูสุจิณ นันทกิจ
สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย :
(เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ)
เกษตรบนฐานธรรม
เสนอชื่อโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

-3ลำดับ
หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล
๕ กลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำ
บ้านซำตาเรือง ตำบลคลองพลู
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
๖ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๗ หอการค้าไทย

ผลงาน
กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านซําตาเรืองสานพลังคนรุ่นใหม่
เสนอชื่อโดย กรมชลประทาน
นาเดิมร่วมใจ ดูแลผู้สูงวัยอย่างภาคภูมิ
เสนอชื่อโดย กรมสุขภาพจิต
หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด 19 กรุงเทพหานคร (ไทยร่วมใจ
กรุงเทพฯ ปลอดภัย)
เสนอชื่อโดย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย

กลุ่มที่ ๒ ผลงานที่ได้รับรางวัล “ระดับดี” จำนวน ๓๒ รางวัล
ผลงานในกลุ่ ม ที่ ๒ จะได้ รั บ การตรวจสอบเพื่ อ ยื น ยั น ผลงานอี ก ครั้ ง โดยผลงานประเภท
เปิดใจใกล้ชิดประชาชน จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การเปิดเผยข้อมูลและการรับฟัง
ความคิดเห็น (ควรแสดงข้อมูลของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์และการนำข้อมูลที่ได้
จากความคิดเห็นของประชาชนไปปรับปรุงงานบริการที่เป็นรูปธรรม พร้อมยกตัวอย่างความคิดเห็นที่ได้
นำมาปรับปรุงผลงาน/โครงการ) (๒) การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
กับภาครัฐ (๓) จุดเด่น/ความโดดเด่นของผลงาน/โครงการ สำหรับผลงานประเภทสัมฤทธิผลประชาชน
มีส่วนร่วม จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) บทบาทของภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือกลุ่ม/เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้ามามีส่วนร่วม (๒) ผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบสูงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน (ควรแสดงตัวชี้วัดและผลการดำเนินการเป็นสถิติหรือตัวเลข
ที่ชัดเจน พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลสำเร็จก่อน-หลัง) (๓) มีการบริหารจัดการเครือข่ายกลุ่ม/เครือข่าย
ที่เกิดขึ้นให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร
ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมกำหนดความยาวไม่เกิน ๓ หน้า กระดาษ A4 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf
ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทางเว็บไซต์การสมัครรางวัลเลิศรัฐออนไลน์ https://awards.opdc.go.th/awardsregister
โดยใช้ Username และ Password เดิมที่ใช้ในการสมัครรางวัล เพื่ออัปโหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็ นระดับดีเด่น และเข้ารับ
การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) หรือการสัมภาษณ์ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิทศั น์
(Video Conference) หรือให้หน่วยงานจัดทำคลิปวีดิทัศน์ หรือถ่ายทอดสดนำเสนอผลงานได้ หากข้อมูล
เพิ่มเติมมีความชัดเจนและโดดเด่น รวมทั้ง สามารถถูกปรับเป็นไม่ผ่าน หากพบว่าผลงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ หรือข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณา
ลำดับ
หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล
ผลงาน
ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน จำนวน ๕ รางวัล
๑ กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งห่วงใยเปิดใจใกล้ชิดประชาชน
๒ กรมศุลกากร
การสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นการลักลอบ
ลำเลียงยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์และ
Express Consignment

-4ลำดับ
หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล
ผลงาน
๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
การเปิดระบบราชการ สบส. ๔.๐
๔ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระบบกลางทางกฎหมาย
๕ สำนักงานนโยบายและแผน
กองทุนสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน ๒๗ รางวัล
๑ กรมการพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมช่องทางการตลาด OTOP ๑๐๐ ร้าน
OTOP ไทยยิ้ม
๒ กรมควบคุมมลพิษ
ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม : รูปแบบ
การแก้ไขปัญหามลพิษเชิงรุกอย่างบูรณาการ
๓ กรมควบคุมโรค
“สานพลังชุมชน สร้างพื้นที่สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า”
๔ กรมชลประทาน
การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำด้วย “ชลประทาน
เพื่อท้องถิ่น” อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย
๕ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โครงการป่าในเมือง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ
อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง”
๖ กรมทรัพยากรน้ำ
กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายโพนเลา ฟันเฟืองขับเคลื่อน
การบริหารจัดการน้ำ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายโพนเลา จังหวัดเลย
๗ กรมพัฒนาที่ดิน
รัฐราษฎร์ร่วมบูรณา หันคาทำนาลดต้นทุน เพิ่มพูน
ผลผลิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๘ กรมพัฒนาที่ดิน
เกษตรอินทรีย์ PGS “ไผ่ตอง แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร อาหารปลอดภัย เมืองนครปฐม”
๙ กรมพัฒนาที่ดิน
บ้านถิ่น ปรุงดิน สร้างน้ำ ปลูกแก้วมังกร
สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
๑๐ กรมพัฒนาที่ดิน
อนุรักษ์ดินดี ระบบน้ำเด่น พัฒนาที่ดิน
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน สู่ชุมชนบ้านโป่งคำ
ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
๑๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โคราชโมเดล เราไม่ทิ้งกัน
๑๒ กรมส่งเสริมการเกษตร
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน
ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
๑๓ กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
แปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านติด หมู่ ๓ ตำบลโนนผึ้ง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๑๔ กรมส่งเสริมการเกษตร
การควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวแบบมีส่วนร่วม
ในพื้นที่ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร
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หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล
๑๕ กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๖

กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๗

กรมสุขภาพจิต

๑๘
๑๙

สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๐

จังหวัดตาก

๒๑

จังหวัดนครนายก

๒๒

จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๓

จังหวัดสกลนคร

๒๔

๒๖

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

๒๗

สถาบันพระปกเกล้า

๒๕

ผลงาน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบตำบลแม่ตืน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กับการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ความร่วมมือไทย - ญี่ปุ่น พลิกโฉมกาแฟพรีเมี่ยม
ดอยสะเก็ด
โรงเรียนตะวันทอแสงเบิ่งแยงใจ ข้ามผ่านวิกฤติ
ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยใจสามัคคี
โมเดลท่าเสา...เราคนกาญจน์ไม่ทิ้งกัน
๘ เซียนสุขภาพ พิชิตโรคภัยด้วยใจจิตอาสา
ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
พื้นที่บูรณาการต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ แปลงใหญ่อะโวคาโด อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก
เพาะพันธุ์ปลาปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
(ชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง
เขื่อนขุนด่าน)
หนองต่าย ร่วมใจลดรายจ่าย สร้างรายได้
จากธนาคารสัตว์น้ำชุมชน
การยกระดับอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อ
จังหวัดสกลนครสู่ความยั่งยืน ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
กาแฟดอยแม่สลอง จากต้นสู่แก้ว...การเพิ่มมูลค่า
และการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
พัฒนาอาชีพแก้จน ลดเขาหัวโล้นเมืองน่าน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสวนปาล์ม
เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานและสร้างรายได้
ให้ยั่งยืน
การสร้างเครือข่ายสันติภาพในชายแดนใต้
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๒. สาขาบริการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 1 การตรวจเอกสารรายงานผลการดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ จำนวน ๘๘ รางวัล แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” จำนวน ๑๘ รางวัล
ผลงานในกลุ่มที่ ๑ จะได้รับการตรวจประเมิน เพื่อยืนยันผลงาน โดยการตรวจประเมิน ณ พื้นที่
ปฏิบัติงานจริง (Site Visit) และ/หรือ การสัมภาษณ์ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิทัศน์ (Video
Conference) หรือให้หน่วยงานจัดทำคลิปวีดิทัศน์ หรือถ่ายทอดสดนำเสนอผลงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการนัดหมายกำหนดการตรวจประเมินอีกครั้ง ทั้งนี้
ผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็นระดับดีหรือไม่ผ่าน หากในการตรวจประเมินแล้วพบว่าผลงานไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ
ที่
หน่วยงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ผลงาน
ประเภทนวัตกรรมการบริการ จำนวน ๖ รางวัล
๑ กองทัพบก
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โปรแกรมตรวจคัดกรองต้อหินอัจฉริยะ
(Glaucoma Checker)
๒ กองทัพบก
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “Rx Mobile”
นวัตกรรมกล่องยาออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่บริการประชาชน
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
๓ สำนักงานปลัด
โรงพยาบาลระยอง
Smart innovation and technology for ECS
กระทรวงสาธารณสุข
(emergency care system) transformation
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ
เพื่อการเปลี่ยนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๔ การประปานครหลวง
กองบริหารและวิเคราะห์ Camera Intelligence Alert : C.I.A.
ข้อมูล ฝ่ายยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕ สำนักงานพัฒนา
ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่ง แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง
วิทยาศาสตร์และ
และจราจรอัจฉริยะ (ITS LAB) ผ่านระบบพูดคุยอัตโนมัติด้วย
เทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
๖ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วย
เพดานโหว่ และความพิการ ปากแหว่งเพดานโหว่
แต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า (Nasal Creator Device)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้
โครงการตะวันฉาย
คณะแพทยศาสตร์ และ
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-7ที่
หน่วยงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ผลงาน
ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน ๒ รางวัล
๑ กรมควบคุมโรค
กองป้องกันการบาดเจ็บ Thai Stop Drowning
กรมควบคุมโรค
๒ กรมที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ระบบอัจฉริยะในการติดตามสถานะงาน
สาขาศรีราชา
(Sriracha Land Tracking System :
STS) *
ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน ๑ รางวัล
๑ การประปานครหลวง
- กรมชลประทาน
โครงการบูรณาการข้อมูลในปฏิบัติการ
- กองทัพเรือ
ผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
- สำนักงานทรัพยากรน้ำ
(Water Hammer Flow Operation)
- ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
ประเภทการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต จำนวน ๗ รางวัล
๑ กรมกิจการเด็ก
มาตรการจัดการภาวะวิกฤต
และเยาวชน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเด็ก
เยาวชน และครอบครัว
๒ กรมส่งเสริมและพัฒนา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปฏิบัติการฉับไว "ทีมเรามีเรา"
คุณภาพชีวิตคนพิการ
เพื่อคนพิการในวิกฤตโควิด-19 : เคียงข้าง
ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ
๓ สำนักงานปลัด
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน หมอพร้อม แพลตฟอร์มระบบบริหาร
กระทรวงสาธารณสุข
จัดการวัคซีนโควิด 19 เพื่อทุกคน
บนแผ่นดินไทย
๔ จังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลบางละมุง
การจัดระบบบริการในสถานการณ์
วิกฤตโควิด-19 เขตพื้นที่พิเศษ
โรงพยาบาลบางละมุง
๕ จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุข
โครงการ “คนพิดโลก ไม่ทิ้งกัน”
จังหวัดพิษณุโลก
๖ จังหวัดสุรินทร์

โรงพยาบาลสุรินทร์

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด
ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด
ในโรงพยาบาลสุรินทร์ ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology: IT)
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หน่วยงาน
๗ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
-

ผลงาน
การพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อร้ายแรง (โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 : COVID-19)
ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ จำนวน ๒ รางวัล
๑ กรมการขนส่งทางบก
๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หมายเหตุ * ปรับจากประเภทนวัตกรรมการบริการ เป็นประเภทพัฒนาการบริการ
กลุ่มที่ ๒ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดี” จำนวน ๗๐ รางวัล
ผลงานในกลุ่ มที่ ๒ จะได้รั บ การตรวจสอบเพื่ อยืนยั นผลงานอี ก ครั้ ง โดยจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานที่เสนอขอรับรางวัล เพิ่มเติม (ยกตัวอย่าง
ประเด็นในการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม) (๒) ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการพัฒนาผลงานที่ชัดเจนและ
สามารถวัดผลได้ (แสดงตัวชี้วัดและผลการดำเนินการเป็นสถิติหรือตัวเลขที่ชัดเจน เช่น จำนวนค่าใช้จ่าย
ของผู้รับ บริการที่ล ดลง เป็นต้น) (๓) ความยั่งยืนของผลงาน โดยแสดงให้เห็นแนวทางการขยายผล
หรือการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการร่วมขยายผล และ (๔) จุดเด่น/ความโดดเด่นของผลงาน
โปรดอธิบายรายละเอียด ความยาวไม่เกิน ๓ หน้า กระดาษ A4 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf ไปยัง
สำนักงาน ก.พ.ร. ทางเว็บไซต์การสมัครรางวัลเลิศรัฐออนไลน์ https://awards.opdc.go.th/awardsregister
โดยใช้ Username และ Password เดิมที่ใช้ในการสมัครรางวัล เพื่ออัปโหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมภายในวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็นระดับดีเด่น และเข้ารับการตรวจประเมิน
ณ พื ้ น ที่ ปฏิ บ ั ต ิ งาน (Site Visit) หรื อการสั มภาษณ์ ผ ่ านการประชุ มทางไกลด้ วยระบบวี ด ิ ท ั ศน์ (Video
Conference) หรือให้ หน่วยงานจัดทำคลิปวีดิทัศน์ หรือถ่ายทอดสดนำเสนอผลงานได้ หากข้อมูลเพิ่มเติม
มีความชัดเจนและโดดเด่น รวมทั้งสามารถถูกปรับเป็นไม่ผ่าน หากพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์
การพิจารณารางวัลฯ หรือข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณา
ลำดับ
หน่วยงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเภทนวัตกรรมการบริการ จำนวน ๑๖ รางวัล
๑ กองทัพบก
โรงพยาบาลค่าย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒ กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป
๓

กรมควบคุมโรค

๔

กรมบังคับคดี

ผลงาน

เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะสำหรับ
ผู้ป่วยโรคลมร้อน
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์
“AI ตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ในตับ
: รู้ทัน ป้องกัน ปัญหา OV- CCA”
งานโรคจากการประกอบอาชีพ นวัตกรรมการประเมินและจัดการ
และสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงจากการทำงานในที่อับอากาศ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ ๙ นครราชสีมา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการอายัดทรัพย์อัจฉริยะ
และการสื่อสาร

-9ลำดับ
หน่วยงาน
๕ กรมวิชาการเกษตร
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑

๑๒

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ผลงาน
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม นวัตกรรมเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัด
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบใช้แรงลม
สำนักงานเศรษฐกิจ สำนักนโยบายภาษี
โครงการคนละครึ่ง และโครงการคนละครึ่ง
การคลัง
ระยะที่ ๒
การประปานครหลวง ฝ่ายคุณภาพน้ำ
คลอรีนเน็กซ์ (Chlorine Next : Cl2Next )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ระบบตรวจสอบและติดตามข้อมูล
เขต ๑ (ภาคเหนือ)
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (Large Customer
จังหวัดเชียงใหม่
Inspection and Monitoring system : LCIM)
บริษัท ปตท. จำกัด สายงานก๊าซธรรมชาติ
ระบบ LNG Storage and
(มหาชน)
สำหรับยานยนต์
Regasification Mobile Unit
(LNG-SRM) เพื่อเพิ่มการส่งก๊าซ NGV
ให้แก่ประชาชน
สถาบันเทคโนโลยี
สารเภสัชรังสีสำหรับการตรวจวินิจฉัย
นิวเคลียร์แห่งชาติ
และรักษาโรคมะเร็ง (Theranostic
(องค์การมหาชน)
radiopharmaceuticals)
สำนักงานพัฒนา
สำนักประยุกต์และบริหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เทคโนโลยีอวกาศ
ภูมิสารสนเทศ
COVID-19 iMAP เพื่อการบริหาร
และภูมิสารสนเทศ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
(องค์การมหาชน)
เชื้อไวรัสโควิด 19
สำนักงาน
SEC Check First
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
จุฬาลงกรณ์
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ น้ำเชื้อสุกรเพื่อการผสมเทียม :
มหาวิทยาลัย
เพื่อภูมิภาค
วิจัยบริการเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
และเพิ่มรายได้ครัวเรือน
จุฬาลงกรณ์
คณะแพทยศาสตร์
หุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
มหาวิทยาลัย
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Robotic Rehabilitation for Stroke
Patients, CUREs)
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
ต้นแบบ Cohort ward with IOT
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาจักษุวิทยา
การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของผิวกระจกตา
คณะแพทยศาสตร์
โดยไม่ต้องอาศัยการเพาะเลี้ยงและ
ศิริราชพยาบาล
ใช้สเต็มเซลล์ปริมาณน้อย
(วิธี SLET: Simple Limbal
Epithelial Transplantation)

- 10 ลำดับ
หน่วยงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน ๔๐ รางวัล
๑ กระทรวงยุติธรรม
สำนักผู้ตรวจราชการ
เสนอผลงาน
กระทรวงยุติธรรม
โดย นางสาวนันทรัศมิ์ สำนักงานปลัดกระทรวง
เทพดลไชย
ยุติธรรม
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม
๒ กองทัพบก
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
๓ กองทัพบก
แผนกฉุกเฉิน
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
๔ กรมการกงสุล
๕
๖

กรมการขนส่งทางบก ส่วนทะเบียนรถยนต์
สำนักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕
กรมการค้าต่างประเทศ สำนักบริการการค้า
ต่างประเทศ

๗

กรมการแพทย์

กลุ่มงานทันตกรรม
สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี

๘

กรมการแพทย์

๙

กรมประมง

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กองตรวจสอบเรือประมง
สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัย
การผลิต

๑๐
๑๑
๑๒

ผลงาน
การส่งเสริมสัมมาชีพและผลิตภัณฑ์
เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย (สมภพ.)
(Honest Livelihood and Products
for Enhancing Rehabilitation
(HELPER) คืนคนดีสู่สังคม
เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง
Army E-Health Record *
KSVR ACS Fast Track
ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Visa: E-Visa)
การเพิ่มช่องทางชำระภาษีออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
การให้บริการออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้หลังคาเดียวกัน
(One Roof Policy) ***
“รวมพลัง เติมรอยยิ้มให้น้อง”
การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่ โดยทีมสหวิทยาการ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
มะเร็ง รักษาไว ได้ทุกที่ ชีวิตดีทั่วไทย

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
โดยประยุกต์ใช้หลักบริหารจัดการ
ความเสี่ยง (SMART FSW)
กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนา
White list hatchery
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนลูกกุ้งทะเลปลอดโรค
กรมปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์
“แหนเกล็ดทองเมืองสกล” พืชน้ำ
จังหวัดสกลนคร
มหัศจรรย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อาหารสัตว์ลดต้นทุนยุค ๔.๐
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองทะเบียนบริษัทมหาชน จองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติด้วย AI
และธุรกิจพิเศษ

- 11 ลำดับ
หน่วยงาน
๑๓ กรมส่งเสริม
การเกษตร
๑๔
๑๕
๑๖

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองส่งเสริมการอารักขา
พืชและจัดการดินปุ๋ยและ
กองขยายพันธุ์พืช
กรมส่งเสริมการค้า สำนักยุทธศาสตร์การค้า
ระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดนครพนม
กรมสนับสนุนบริการ ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพ
สุขภาพที่ ๑๒

๑๗

กรมสรรพสามิต

๑๘

กรมสรรพากร

๑๙

กรมสุขภาพจิต

๒๐

กรมสุขภาพจิต

๒๑

กรมสุขภาพจิต

๒๒

กรมสุขภาพจิต

๒๓

กรมสุขภาพจิต

๒๔

กรมอนามัย

ผลงาน
การแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤติโรคใบด่าง
มันสำปะหลังศัตรูพืชอุบัติใหม่
ในประเทศไทย **
“SMEs Pro-active” ปลุก SMEs ไทย
รุกสนามการค้าโลก
รัฐร่วมมือ ราษฎร์ร่วมใจ แก้ไขหนี้
ด้วยวิถีพอเพียง
เครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ เที่ยงตรง
ปลอดภัย คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพ
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๒
Ubon Excise License Form

สำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่อุบลราชธานี
กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Withholding หรือ e-WHT)
และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ การพัฒนาระบบดูแลเด็กที่มีปัญหา
สมาธิสั้นของเขตสุขภาพที่ ๑๐
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗
ระบบเฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพจิต
กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
เชิงรุก Mental Health Check In
(ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑-๑๓)
สถาบันราชานุกูล
ขับเคลื่อนสมรรถนะของผู้บกพร่อง
ทางสติปัญญาสู่สังคมแห่งการทำงาน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ การพัฒนาระบบบริหารจัดการยา
วัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอย่างครบวงจร
ในสถานการณ์โควิด-19
สำนักวิชาการสุขภาพจิต นวัตกรรมการดูแลช่วยเหลือบุคคล
ที่ส่งสัญญาณความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ในโลกออนไลน์ให้ได้รับการช่วยเหลือ
ที่ทันท่วงที (HOPE Task Force) *
ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ พลังเครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก
และศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อการจัดการการคลอดที่ปลอดภัย
ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ในถิ่นทุรกันดาร อำเภอแม่สะเรียง
และคณะกรรมการพัฒนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อนามัยแม่และเด็ก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(MCH Board)

- 12 ลำดับ
หน่วยงาน
๒๕ สำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ
๒๖

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

สำนักงานปลัด
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

๓๔

การประปานครหลวง

๓๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓๖

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองระบบและบริหาร
ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
สำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ ๗
จังหวัดลพบุรี

ผลงาน
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (National
Research and Innovation
Information System : NRIIS)
อยากให้รู้ พม. ไม่ทิ้ง U อยู่ลำพัง

งานสุขภาพจิตและยาเสพติด การพัฒนาบริการงานสุขภาพจิตเด็ก
โรงพยาบาลเซกา
และวัยรุ่น *
โรงพยาบาลนครพิงค์
การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย
Covid-19 แบบบูรณาการและยั่งยืน
โรงพยาบาลน้ำยืน
การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยวัณโรค
จังหวัดอุบลราชธานี
TB น้ำยืน มั่นยืน
โรงพยาบาลสุรินทร์
รูปแบบบริการทางด่วนผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด
สำนักงานสาธารณสุข
กระบวนการเสริมสร้าง “เด็กกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
ฉลาดสมวัย IQ เด่น เล่นตามรอย
พระยุคลบาท”
สำนักงานสาธารณสุข
YALA Health Alert: ประเด็นงานแม่
จังหวัดยะลา
และเด็กจังหวัดยะลา *
โรงพยาบาล
บูรณาการโต๊ะบีแดในการดูแลแม่และเด็ก
สมเด็จพระยุพราชสายบุรี ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
จังหวัดปัตตานี
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน MWA onMobile New Version
เทคโนโลยี
แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่อง
น้ำประปา (Application ให้บริการ
ผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวง)
สายงานการไฟฟ้าภาค ๑ “แค่คลิก ก็ติด (มิเตอร์) แล้ว”
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(ONE CLiCK)
สาขาอำเภอชุมแสง
ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์สลายตัว
สมบัติของวัสดุ
ทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล
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หน่วยงาน
๓๗ สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
๓๘

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สถาบันส่งเสริม
การวิเคราะห์และบริหาร
ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
-

ผลงาน
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มและ
สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ
สถานการณ์โควิด-19 **
“แผนที่ดินรายแปลง” เข็มทิศ
แห่งความยั่งยืน

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
๓๙ สำนักงาน
สำนักการอนุญาตประกอบ ระบบการยื่นคำขอรับอนุญาต
คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
กิจการโทรทัศน์และ
(ระบบ e-BCS)
กิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
๔๐ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี
Rama Telecare **
ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน ๑ รางวัล
๑
กรมทรัพยากรน้ำ
- กรมทรัพยากรน้ำ
ระบบบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากร
- กรมควบคุมมลพิษ
น้ำและสิ่งแวดล้อม (ฝน ฝุ่น และ
- สำนักงานปลัดกระทรวง คุณภาพน้ำ)
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประเภทการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต จำนวน ๑๑ รางวัล
๑ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชลบุรี
การบริหารจัดการระบบบริการผู้ป่วย
เสนอผลงาน โดย
โควิด-19 ของโรงพยาบาลชลบุรี
นายแพทย์ณรงค์
อภิกุลวณิช
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
๒ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ DBD Digital Service
และการสื่อสาร
๓ สำนักงาน
"หน่วยบริการให้คำปรึกษานักลงทุน
คณะกรรมการ
(Customer Service Unit : CSU)"
ส่งเสริมการลงทุน
๔ สำนักงานปลัด
ศูนย์บริหารสถานการณ์
การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
กระทรวงมหาดไทย การแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
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หน่วยงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๕ สำนักงานปลัด
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
กระทรวงศึกษาธิการ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอชะอวด สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
๖ กรุงเทพมหานคร
สำนักอนามัย
๗

จังหวัดกาญจนบุรี

-

๘

จังหวัดขอนแก่น

๙

จังหวัดภูเก็ต

๑๐

จังหวัดยะลา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ขอนแก่น
สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
สาขาภาคใต้ตอนบน
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา

๑๑

ผลงาน
การบริการการจัดการศึกษา รูปแบบ
5 ON + Feedback ช่วงสถานการณ์โควิด
โดยไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง
กลยุทธ์การป้องกันควบคุมการระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ไก่เขาสวนกวางในช่วงวิกฤตโควิด 19
เทคโนโลยีดิจิทัลเตรียมความพร้อม
รองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยว
โดยไม่กักตัว (ภูเก็ตแซนบ็อกซ์)
กลยุทธ์การบริหารจัดการควบคุม
โรคโควิด 19 ด้วยพลังความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน จังหวัดยะลา
การบริการเพื่อตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต
กรณีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่
ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ จำนวน ๒ รางวัล
๑ กรมธุรกิจพลังงาน
๒ การประปานครหลวง
หมายเหตุ

* ปรับจากประเภทนวัตกรรมการบริการ เป็นประเภทพัฒนาการบริการ
** ปรับจากประเภทการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต เป็นประเภทพัฒนาการบริการ
*** ปรับจากประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ เป็นประเภทพัฒนาการบริการ
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๓. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการพัฒนา
องค์การ (Application Report)
3.1 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ขั้นตอนที่ ๒ จำนวน 2๔ รางวัล ดังนี้
ลำดับ
หน่วยงาน
หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 7 รางวัล
1
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
3
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
4
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5
จังหวัดนครราชสีมา
๖
จังหวัดศรีสะเกษ
๗
จังหวัดอุดรธานี
หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 4 รางวัล
8
กรมที่ดิน
9
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10 จังหวัดพิษณุโลก
๑1 จังหวัดลำพูน
หมวด ๓ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 4 รางวัล
12 กรมการแพทย์
13 กรมการปกครอง
14 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
15 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมวด ๔ ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ จำนวน 2 รางวัล
16 กรมทางหลวงชนบท
17 จังหวัดขอนแก่น
หมวด ๕ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๒ รางวัล
18 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
19 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หมวด ๖ ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม จำนวน 5 รางวัล
20 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
21 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
22 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
23 กรมอนามัย
24 จังหวัดขอนแก่น

- 16 3.2 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ขั้นตอนที่ ๒ จำนวน 36 รางวัล ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

หน่วยงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมการขนส่งทางบก
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมธนารักษ์
กรมบังคับคดี
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมศุลกากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสุขภาพจิต
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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35
36

หน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารางวัลฯ ขั้นตอนที่ 2 จะได้รับการตรวจประเมินฯ ณ สถานที่
ปฏิบ ัติง านของหน่ว ยงานระหว่างเดื อนมิถุนายน – กรกฎาคม 256๕ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้ง
กำหนดการตรวจประเมิน ฯ ให้ทราบที่ www.opdc.go.th > พัฒนาระบบราชการ > รางวัลเลิศ รั ฐ
> สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ > เอกสารและสื่อปี 2565 ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2565
เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด สำหรับการประกาศผลการพิจารณา
รางวัลฯ ขั้นตอนสุดท้าย สำนักงาน ก.พ.ร. จะประกาศผลให้ทราบในเดือนสิงหาคม 256๕
---------------------------------------------------กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ
สำนักงาน ก.พ.ร.
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• สาขาบริการภาครัฐ
- โทรศัพท์ หมายเลข ๐๘ ๓๔๓๑ ๐๔๖๗ และ ๐๙ ๙๔๔๙ ๖๖๙๘
- E-mail : tpsaopdc2022@gmail.com
• สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ยกเว้นประเภทร่วมใจแก้จน)
- โทรศัพท์ หมายเลข ๐๙ ๐๒๒๓ ๔๔๔๙ และ ๐๙ ๐๒๔๕ ๓๒๖๔
- E-mail : psea2565@gmail.com
• สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- โทรศัพท์ หมายเลข 08 1881 5344 และ 08 5041 5660
- E-mail : pmqa@opdc.go.th

