สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
รายละเอียดการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน 2564 เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ผ่านระบบ Video Conference : Zoom Meeting
๑. การเตรียมการก่อนวันพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ
๑.๑ นำส่งรูปภาพให้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แก่
๑) รูปภาพผู้รับรางวัล ตามจำนวนที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ท่านละ ๑ ภาพ (สำรองใช้ในกรณี
ฉุกเฉิน) โดยถ่ายภาพในแนวนอน รูปแบบไฟล์ .jpg ขนาดภาพ 1280x720 pixels และตั้งชื่อไฟล์ภาพ ดังนี้
ลำดับรับรางวัล_ชื่อผู้รับรางวัล_ ชื่อผลงานอย่างย่อ_ เลขกำกับตามจำนวนภาพ
เช่น A1_นายสมหมาย_ระบบ AI_1
A1_นายสมชาย_ ระบบ AI_2
๒) ภาพรวมทีมงานผู้ร่วมจัดทำผลงาน จำนวน ๑ รูป (ใช้ในงานพิธีมอบรางวัลเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความร่ ว มมื อ ของที ม งาน) โดยถ่ ายภาพในแนวนอน รู ปแบบไฟล์ .jpg ขนาดภาพ 1280x720 pixels และ
ตั้งชื่อภาพ ดังนี้
ลำดับรับรางวัล_ชื่อหน่วยงาน_ชื่อผลงานอย่างย่อ
เช่น A1_บริการ_กรมA_ระบบ AI
รายละเอียดลำดับรับรางวัล ปรากฏตามตารางแนบท้าย ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งมายังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่
๑๓ กันยายน ๒๔๖๔ ผ่านช่องทาง ดังนี้
- รางวัลบริการภาครัฐ ส่งที่ tpsa2021v2@gmail.com
- รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ส่งที่ psea2564.1@gmail.com
- รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่งที่ pmqa@opdc.go.th
ภาพตัวอย่าง

๑.๒ ลงทะเบียนแบบตอบรับเข้าร่วมงาน ตามรายละเอียด QR Code ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๖๔
http://bit.do/tpsaregister

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดส่งชื่อผู้ใช้งานสำหรับผู้เข้ารับรางวัลฯ สำหรับใช้ในพิธี
การมอบรางวั ล ผ่ า นระบบ Zoom Meeting เผยแพร่ ท าง http://bit.do/tpsaregister
ภายในวันที่ 1๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 16.00 น. ทาง e-Mail ที่ระบุไว้ในระบบการลงทะเบียน
ออนไลน์

๑.๓ หน่วยงานจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และภาพพื้นหลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้อง ลำโพง ไมโครโฟน พร้อมติดตั้ง
โปรแกรม Zoom Meeting ลงในอุปกรณ์ที่ผู้เข้ารับรางวัลจะใช้งานในวันซ้อมและวันจริงให้เรียบร้อย
๒) ทดสอบการเชื่อมต่อของระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเสถียร เพื่อใช้ในการเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล
ผ่านระบบ Zoom Meetings ได้ตลอดระยะเวลาการจัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ
๓) เปลี่ยนภาพพื้นหลัง (Background) ของผู้รับรางวัล โดยดาวน์โหลดจาก http://bit.do/tpsaregister
และทดสอบการเปลี่ยนภาพพื้นหลังผ่านโปรแกรม Zoom ให้เรียบร้อย
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งโล่ รางวัลให้แก่หน่วยงานที่ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล
เพื่อใช้ในพิธีมอบรางวัลโดยตรงแล้ว
๒. วันซ้อมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ (วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๖๔)
๒.๑ สำหรับผู้รับรางวัล
๑) เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และเปลี่ยนภาพพื้นหลัง (Background) บนอุปกรณ์ในการเข้าระบบ
Zoom Meetings ของผู้รับรางวัล โดยผู้แทนหน่วยงานสามารถเข้าทดสอบระบบหรือเตรียมความพร้อมได้
ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๒ ) เข้ า ระบบ Zoom Meeting โดยกรอก Meeting ID: 975 226 3261 Passcode: 3261
และกรอกชื่อผู้ใช้งานตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด (ตามข้อ ๑.๒) ตามตัวอย่างการลงทะเบียนระบบ
Zoom Meetings ดังนี้
- เปิดโปรแกรม Zoom กดที่ join จากนั้น กรอก Meeting ID กำหนดชื่อผู้ใช้งานตามบัญชีที่กำหนด
และกด Join จากนั้นใส่ Passcode

๑ กรอก Meeting ID

๔ ใส่ Passcode

๒ กรอกชื่อผู้ใช้งาน

๓ กด Join เพื่อเข้าร่วม
พิธี

๓) จัดเตรียมโล่รางวัลหรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้แทนโล่รางวัล เพื่อใช้ประกอบในการซ้อมรับรางวัล
๒.๒ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมจัดทำผลงาน (กองเชียร์)
ลงทะเบียนเข้าระบบ Zoom Meeting โดยกรอก Meeting ID: 707 124 5451 Passcode: 5451
และกรอกชื่อผู้ใช้งานตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ตามตารางแนบท้าย

๓. วันพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ (วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔)
๓.๑ สำหรับผู้รับรางวัล
๑) เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และทดสอบระบบ Zoom Meetings ของผู้รับรางวัล โดยผู้แทนหน่วยงาน
สามารถเข้าทดสอบระบบหรือเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
๒) ผู้ร ับ รางวัล เข้าระบบ Zoom Meeting โดยกรอก Meeting ID: 975 226 3261 Passcode: 3261
และกรอกชื่อผู้ใช้งานตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด (ตามข้อ ๑.๒)
๓) เปลี่ยนภาพพื้นหลัง (Background) บนอุปกรณ์ในการเข้าระบบ Zoom Meetings ของผู้รับรางวัล
๔) เตรียมตัวเข้าร่วมรับรางวัลโดยขอให้ท่านนั่งและจัดเตรียมโล่รางวัลตามแนวทางที่ได้ซักซ้อม
๓.๒ สำหรับเจ้าหน้าที่ผ้รู ่วมจัดทำผลงาน (กองเชียร์)
๑) เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และทดสอบระบบ Zoom Meetings ของผู้รับรางวัล โดยผู้เข้าร่วมงาน
(กองเชียร์) สามารถเข้าทดสอบระบบหรือเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
๒) ผู้ร่วมจัดทำผลงาน (กองเชียร์) เข้าระบบ Zoom Meetings โดยกรอก Meeting ID: 707 124 5451
Passcode: 5451 และกรอกชื่อผู้ใช้งานตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด (ตามตารางแนบท้าย) จำกัดจำนวน
๔ บัญชีรายชื่อ ต่อ ๑ ผลงาน ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
๔. ช่องทางในการติดตามชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ
เจ้าหน้าที่สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ได้ที่
- YouTube Channel สำนักงาน ก.พ.ร.
ที่ https://www.youtube.com/channel/UCedvHyWHYZZWmSZbcib6URA
- Facebook Fanpage : กพร OPDC ที่ https://www.facebook.com/OPDCThailand
๕. ภาพการรับรางวัล
สำหรับ ภาพการรับ รางวัล ของแต่ล ะผลงาน หน่ว ยงานสามารถ Download ได้ที่ www.opdc.go.th
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ลำดับรับรางวัลและบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมจัดทำผลงาน (กองเชียร์)
ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล
รางวัลเลิศรัฐ
รางวัลเลิศรัฐ
บูรณาการข้อมูลเพื่อ
การบริการ

ระดับ
เลิศรัฐยอดเยี่ยม
เลิศรัฐยอดเยี่ยม
เลิศรัฐ สาขา
บริการภาครัฐ

หน่วยงำน
กรมปศุสตั ว์
กรมสรรพากร
กรมควบคุมโรค
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการแพทย์

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

A1
A2
A3

เลิศรัฐ
เลิศรัฐ
รางวัลบริการภาครัฐ

A4

รางวัลการบริหาร
รางวัลสัมฤทธิผล
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ประชาชนมีสว่ นร่วม

B5

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ ระดับพัฒนาจะ
บริหารจัดการภาครัฐ เกิดผล
4.0
(Significance)

กรมสรรพากร

-

B6

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ ระดับก้าวหน้า
บริหารจัดการภาครัฐ (Advance)
4.0

กรมธนารักษ์

B7

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ ระดับก้าวหน้า
บริหารจัดการภาครัฐ (Advance)
4.0

B8

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ ระดับก้าวหน้า
บริหารจัดการภาครัฐ (Advance)
4.0

รหัสกองเชียร์

ชื่อผลงำน

-

การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศข้อมูลดิจิทัล
แบบบูรณาการ

A1 กรมปศุสตั ว์1
A2 กรมสรรพากร1
A3 กรมควบคุมโรค

-

โครงการผันนาแบบชุมชนมีสว่ นร่วมในทุ่งหน่วง
นาบางระกา

A4 กรมชลประทาน1 A4 กรมชลประทาน2 A4 กรมชลประทาน3

A4 กรมชลประทาน4

-

B5 กรมสรรพากร1

B5 กรมสรรพากร2

B5 กรมสรรพากร3

B5 กรมสรรพากร4

-

-

B6 กรมธนารักษ์1

B6 กรมธนารักษ์2

B6 กรมธนารักษ์3

B6 กรมธนารักษ์4

กรมศุลกากร

-

-

B7 กรมศุลกากร1

B7 กรมศุลกากร2

B7 กรมศุลกากร3

B7 กรมศุลกากร4

กรมสรรพสามิต

-

-

B8 กรมสรรพสามิต1

B8 กรมสรรพสามิต2

B8 กรมสรรพสามิต3

B8 กรมสรรพสามิต4

เลิศรัฐ สาขาการ กรมชลประทาน
บริหารราชการ
แบบมีสว่ นร่วม

A1 กรมปศุสตั ว์2
A1 กรมปศุสตั ว์3
A2 กรมสรรพากร2 A2 กรมสรรพากร3
A3 สานักงาน
A3
ปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์การแพ
สาธารณสุข
ทย์

A1กรมปศุสตั ว์ 4
A2 กรมสรรพากร4
A3 กรมการแพทย์

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

รหัสกองเชียร์

B9

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ ระดับก้าวหน้า
บริหารจัดการภาครัฐ (Advance)
4.0

กรมปศุสตั ว์

-

-

B9 กรมปศุสตั ว์2

B9 กรมปศุสตั ว์3

B9 กรมปศุสตั ว์4

B9 กรมปศุสตั ว์ 5

B10

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ ระดับก้าวหน้า
บริหารจัดการภาครัฐ (Advance)
4.0

กรมพัฒนาที่ดนิ

-

-

B11

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ ระดับก้าวหน้า
บริหารจัดการภาครัฐ (Advance)
4.0

สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

-

-

B11 สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย1

B11 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย2

B12

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ ระดับก้าวหน้า
บริหารจัดการภาครัฐ (Advance)
4.0

สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

-

-

B12 สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม1

B12 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุตธิ รรม2

B13

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ ระดับก้าวหน้า
บริหารจัดการภาครัฐ (Advance)
4.0

กรมบังคับคดี

-

-

B13 กรมบังคับคดี1

B13 กรมบังคับคดี2

B13 กรมบังคับคดี3

B13 กรมบังคับคดี4

B14

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ ระดับก้าวหน้า
บริหารจัดการภาครัฐ (Advance)
4.0

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

-

-

B14 กรมสอบสวนคดี
พิเศษ1

B14 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ2

B14 กรมสอบสวนคดี
พิเศษ3

B14 กรมสอบสวนคดี
พิเศษ4

B10 กรมพัฒนาที่ดนิ 1 B10 กรมพัฒนาที่ดนิ 2 B10 กรมพัฒนาที่ดนิ 3 B10 กรมพัฒนาที่ดนิ 4

B11 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย3

B11 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย4

B12 สานักงาน
B12 สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม3 ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

รหัสกองเชียร์

B15

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ ระดับก้าวหน้า
บริหารจัดการภาครัฐ (Advance)
4.0

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

-

-

B16

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ ระดับก้าวหน้า
บริหารจัดการภาครัฐ (Advance)
4.0

กรมสุขภาพจิต

-

-

B16 กรมสุขภาพจิต1 B16 กรมสุขภาพจิต2 B16 กรมสุขภาพจิต3

B17

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ ระดับก้าวหน้า
บริหารจัดการภาครัฐ (Advance)
4.0

จังหวัดขอนแก่น

-

-

B17 จังหวัดขอนแก่น1

B17 จังหวัด
ขอนแก่น2

B18

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ ระดับก้าวหน้า
บริหารจัดการภาครัฐ (Advance)
4.0

จังหวัดพังงา

-

-

B18 จังหวัดพังงา1

B18 จังหวัดพังงา2

B18 จังหวัดพังงา3

B18 จังหวัดพังงา4

B19

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ ระดับก้าวหน้า
บริหารจัดการภาครัฐ (Advance)
4.0

จังหวัดสระบุรี

-

-

B19 จังหวัดสระบุรี1

B19 จังหวัดสระบุรี2

B19 จังหวัดสระบุรี3

B19 จังหวัดสระบุรี4

B20

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

กรมการปกครอง

-

-

B20 กรมการปกครอง1

B20 กรมการ
ปกครอง2

หมวด 1

B15 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข1

B15 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข2

B15 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข3

B15 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข4

B16 กรมสุขภาพจิต4

B17 จังหวัดขอนแก่น3 B17 จังหวัดขอนแก่น4

B20 กรมการปกครอง3 B20 กรมการปกครอง4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

รหัสกองเชียร์

B21

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 1

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

-

B21 กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ1

B21 กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ2

B21 กรมคุ้มครองสิทธิ B21 กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ3
และเสรีภาพ4

B22

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 1

กรมที่ดนิ

-

-

B22 กรมที่ดนิ 1

B22 กรมที่ดนิ 2

B23

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 1

กรมพัฒนาที่ดนิ

-

-

B24

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 1

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

-

-

B24 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ1

B24 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ2

B24 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ3

B24 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ4

B25

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 1

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

-

-

B25 กรมสอบสวนคดี
พิเศษ1

B25 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ2

B25 กรมสอบสวนคดี
พิเศษ3

B25 กรมสอบสวนคดี
พิเศษ4

B22 กรมที่ดนิ 3

B22 กรมที่ดนิ 4

B23 กรมพัฒนาที่ดนิ 1 B23 กรมพัฒนาที่ดนิ 2 B23 กรมพัฒนาที่ดนิ 3 B23 กรมพัฒนาที่ดนิ 4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

รหัสกองเชียร์

B26

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 1

จังหวัดขอนแก่น

-

-

B26 จังหวัดขอนแก่น1

B26 จังหวัด
ขอนแก่น2

B26 จังหวัดขอนแก่น3 B26 จังหวัดขอนแก่น4

B27

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 1

จังหวัดพิษณุโลก

-

-

B27 จังหวัดพิษณุโลก1

B27 จังหวัด
พิษณุโลก2

B27 จังหวัดพิษณุโลก3 B27 จังหวัดพิษณุโลก4

B28

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 1

จังหวัดแพร่

-

-

B28 จังหวัดแพร่1

B28 จังหวัดแพร่2

B29

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 2

กรมการแพทย์

-

-

B29 กรมการแพทย์1

B30

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 2

กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

-

-

B28 จังหวัดแพร่3

B29 กรมการแพทย์2 B29 กรมการแพทย์3

B28 จังหวัดแพร่4

B29 กรมการแพทย์4

B30 กรมการแพทย์แผน B30 กรมการแพทย์ B30 กรมการแพทย์แผน B30 กรมการแพทย์
ไทยและการแพทย์
แผนไทยและ
ไทยและการแพทย์
แผนไทยและ
ทางเลือก1
การแพทย์ทางเลือก2
ทางเลือก3
การแพทย์ทางเลือก4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

รหัสกองเชียร์
B31
B31
B31
B31
กรมวิทยาศาสตร์การแพท กรมวิทยาศาสตร์การแ กรมวิทยาศาสตร์การแพ กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ย์1
พทย์2
ทย์3
ทย์4

B31

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 2

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

-

-

B32

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 2

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

-

-

B33

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 2

สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-

B34

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 2

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

B35

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 2

จังหวัดตราด

B32 กรมสอบสวนคดี
พิเศษ1

B32 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ2

B32 กรมสอบสวนคดี
พิเศษ3

B32 กรมสอบสวนคดี
พิเศษ4

-

B33 สานักงานนโยบาย
B33 สานักงาน B33 สานักงานนโยบาย
และแผน
นโยบายและแผน
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม1
และสิ่งแวดล้อม2
และสิ่งแวดล้อม3

B33 สานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม4

-

-

B34 สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน1

B34 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน2

-

-

B35 จังหวัดตราด1

B35 จังหวัดตราด2

B34 สานักงาน
B34 สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน3 ปลัดกระทรวงแรงงาน4

B35 จังหวัดตราด3

B35 จังหวัดตราด4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

รหัสกองเชียร์

B36

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 2

จังหวัดนครราชสีมา

-

-

B36 จังหวัด
นครราชสีมา1

B36 จังหวัด
นครราชสีมา2

B36 จังหวัด
นครราชสีมา3

B36 จังหวัด
นครราชสีมา4

B37

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 2

จังหวัดศรีสะเกษ

-

-

B37 จังหวัดศรีสะเกษ1

B37 จังหวัดศรีสะ
เกษ2

B38

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 2

จังหวัดสมุทรสาคร

-

-

B38 จังหวัดสมุทรสาคร1

B38 จังหวัด
สมุทรสาคร2

B38 จังหวัดสมุทรสาคร3

B38 จังหวัด
สมุทรสาคร4

B39

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 2

จังหวัดสิงห์บุรี

-

-

B39 จังหวัดสิงห์บุรี1

B39 จังหวัดสิงห์บุรี2

B39 จังหวัดสิงห์บุรี3

B39 จังหวัดสิงห์บุรี4

B40

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 3

กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

-

-

B37 จังหวัดศรีสะเกษ3 B37 จังหวัดศรีสะเกษ4

B40 กรมการแพทย์แผน B40 กรมการแพทย์ B40 กรมการแพทย์แผน B40 กรมการแพทย์
ไทยและการแพทย์
แผนไทยและ
ไทยและการแพทย์
แผนไทยและ
ทางเลือก1
การแพทย์ทางเลือก2
ทางเลือก3
การแพทย์ทางเลือก4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

รหัสกองเชียร์
B41
B41
B41
B41
กรมวิทยาศาสตร์การแพท กรมวิทยาศาสตร์การแ กรมวิทยาศาสตร์การแพ กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ย์1
พทย์2
ทย์3
ทย์4

B41

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 3

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

-

-

B42

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 3

สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

-

-

B42 สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา1

B42 สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา2

B42 สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา3

B42 สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา4

B43

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 3

สานักงานประกันสังคม

-

-

B43 สานักงาน
ประกันสังคม1

B43 สานักงาน
ประกันสังคม2

B43 สานักงาน
ประกันสังคม3

B43 สานักงาน
ประกันสังคม4

B44

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 3

จังหวัดชัยนาท

-

-

B44 จังหวัดชัยนาท1

B45

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 3

จังหวัดนครสวรรค์

-

-

B45 จังหวัดนครสวรรค์1

B44 จังหวัดชัยนาท2 B44 จังหวัดชัยนาท3

B45 จังหวัด
นครสวรรค์2

B45 จังหวัดนครสวรรค์3

B44 จังหวัดชัยนาท4

B45 จังหวัด
นครสวรรค์4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

รหัสกองเชียร์

B46

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 3

จังหวัดลาพูน

-

-

B46 จังหวัดลาพูน1

B46 จังหวัดลาพูน2

B46 จังหวัดลาพูน3

B46 จังหวัดลาพูน4

B47

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 3

จังหวัดหนองคาย

-

-

B47 จังหวัดหนองคาย1

B47 จังหวัด
หนองคาย2

B48

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 4

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

-

-

B48 กรมพัฒนาสังคม
B48 กรมพัฒนา
B48 กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ1
สังคมและสวัสดิการ2
และสวัสดิการ3

B49

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 4

กองทัพเรือ

-

-

B49 กองทัพเรือ1

B49 กองทัพเรือ2

B49 กองทัพเรือ3

B49 กองทัพเรือ4

B50

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 4

สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

-

-

B50 สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา1

B50 สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา2

B50 สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา3

B50 สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา4

B47 จังหวัดหนองคาย3 B47 จังหวัดหนองคาย4

B48 กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

รหัสกองเชียร์

B51

รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 5

กรมการแพทย์

-

-

B51 กรมการแพทย์1

B51 กรมการแพทย์2 B51 กรมการแพทย์3

B51 กรมการแพทย์4

B52

รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 6

กรมการพัฒนาชุมชน

-

-

B52 พัฒนาชุมชม1

B52 พัฒนาชุมชม2

B52 พัฒนาชุมชม3

B52 พัฒนาชุมชม4

B53

รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

หมวด 6

จังหวัดอานาจเจริญ

-

-

B53 จังหวัด
อานาจเจริญ1

B53 จังหวัด
อานาจเจริญ2

B53 จังหวัด
อานาจเจริญ3

B53 จังหวัด
อานาจเจริญ4

C54

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C54 ธรรมศาสตร์3

C54 ธรรมศาสตร์4

C55 กรมที่ดนิ 3

C55 กรมที่ดนิ 4

C56 กรมวิชาการ
เกษตร3
C57 กรมอนามัย3

C56 กรมวิชาการ
เกษตร4
C57 กรมอนามัย4

C58 กองทัพเรือ3

C58 กองทัพเรือ4

กรมการแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี “AI Chest 4 All (DMS-TU) for Thai people”
และคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรมที่ดนิ

กองเทคโนโลยีทาแผนที่

กรมวิชาการเกษตร

สานักวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์ห้องปฏิบัตกิ ารกรม
อนามัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น นวัตกรรมอุปกรณ์ Drainmate Pro
เกล้า
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ปฏิวัตหิ อมแดงด้วยนวัตกรรมจากสิ่งเหลือใช้ให้
เป็นเงินล้าน

ดีเด่น
C55

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C56

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C57

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C58

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C59

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

ดีเด่น
ดีเด่น
ดีเด่น
ดีเด่น
ดีเด่น

กรมอนามัย
กองทัพเรือ
จังหวัดศรีสะเกษ

นวัตกรรมบริการรังวัดที่ดนิ ด้วยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)
นวัตกรรมการบริการตรวจไส้เดือนฝอยในพืช
นาเข้าส่งออกด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง
ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Test Kits)

C54 กรมการแพทย์1 C54 กรมการแพทย์2

C55 กรมที่ดนิ 1

C55 กรมที่ดนิ 2

C56 กรมวิชาการเกษตร1 C56 กรมวิชาการ
เกษตร2
C57 กรมอนามัย1
C57 กรมอนามัย2
C58 กองทัพเรือ1

C58 กองทัพเรือ2

C59 จังหวัดศรีสะเกษ1

C59 จังหวัดศรีสะ
เกษ2

C59 จังหวัดศรีสะเกษ3 C59 จังหวัดศรีสะเกษ4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom
C60

รำงวัล
รางวัลบริการภาครัฐ

ประเภทรำงวัล

ระดับ

นวัตกรรมบริการ
ดีเด่น

C61

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C62

รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

ดีเด่น

หน่วยงำน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรมพิธีการทูต

ดีเด่น
C63

รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C64

รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C65

รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

ดีเด่น
ดีเด่น
ดีเด่น

C66

รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C67

รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C68

รางวัลบริการภาครัฐ

ขยายผลมาตรฐาน
การบริการ

C69

รางวัลบริการภาครัฐ

ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ดีเด่น
ดีเด่น

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม
พลังงานสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
กองเอกสิทธิ์และความคุ้ม
กันทางการทูต
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
ลาปาง
กองวิศวกรรมการแพทย์

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

โรงพยาบาลตะกั่วป่า

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริ
บิวชั่น จากัด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุรินทร์

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริ
บิวชั่น จากัด
ศูนย์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
โรงพยาบาลสุรินทร์

ดีเด่น
กรมการกงสุล
ดีเด่น

-

รหัสกองเชียร์

ชื่อผลงำน
ตาลเดี่ยวโมเดล การจัดการขยะสู่พลังงานและ
สร้างรายได้ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

C60 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี1

อุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน (Endovascular
Basin)
โครงการพัฒนาระบบยื่นคาร้องขออานวยความ
สะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
แบบออนไลน์ (e-Privilege)
สร้างรายได้ ขายผลผลิต พิชิตหนีสมาชิกสหกรณ์

C61
มหาวิทยาลัยมหิดล1
C62 กรมพิธีการทูต1

การพัฒนาระบบสื่อสารสาหรับงานบริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุข
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอัน
ดามัน
เพิ่มศักยภาพและยกระดับการให้บริการจัดส่ง
นายาล้างไตให้ผู้ป่วย
ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชือจุลนิ ทรีย์เพื่อ
อุตสาหกรรม
โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
อย่างไร้รอยต่อ
ระบบลงทะเบียนออนไลน์สาหรับการขอรับ
หนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร

C60 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี2

C60 วิทยาศาสตร์และ C60 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี3
เทคโนโลยี4

C61
C61
มหาวิทยาลัยมหิดล2 มหาวิทยาลัยมหิดล3
C62 กรมพิธีการทูต2 C62 กรมพิธีการทูต3

C61
มหาวิทยาลัยมหิดล4
C62 กรมพิธีการทูต4

C63 กรมส่งเสริม
C63 กรมส่งเสริม
C63 กรมส่งเสริม
C63 กรมส่งเสริม
สหกรณ์1
สหกรณ์2
สหกรณ์3
สหกรณ์4
C64 กรมสนับสนุน
C64 กรมสนับสนุน C64 กรมสนับสนุน
C64 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ1
บริการสุขภาพ2
บริการสุขภาพ3
บริการสุขภาพ4
C65 สานักงาน
C65 สานักงาน
C65 สานักงาน
C65 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข1
สาธารณสุข2
สาธารณสุข3
สาธารณสุข4
C66 ไปรษณีย์
C66 ไปรษณีย์
C66 ไปรษณีย์
C66 ไปรษณีย์
ไทยดิสทริบิวชั่น 1
ไทยดิสทริบิวชั่น 2
ไทยดิสทริบิวชั่น 3
ไทยดิสทริบิวชั่น 4
C67 วิทยาศาสตร์และ C67 วิทยาศาสตร์ C67 วิทยาศาสตร์และ C67 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี1
และเทคโนโลยี2
เทคโนโลยี3
เทคโนโลยี4
C68 จังหวัดสุรินทร์1 C68 จังหวัดสุรินทร์2 C68 จังหวัดสุรินทร์3 C68 จังหวัดสุรินทร์4

C69 กรมการกงสุล1

C69 กรมการกงสุล2

C69 กรมการกงสุล3

C69 กรมการกงสุล4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom
C70

C71

C72

C73

รำงวัล
รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลบริการภาครัฐ

ประเภทรำงวัล
ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

กรมควบคุมโรค

-

DDC COVID-19 เร็วคือรอด ประชาชนปลอดภัย

C75

รางวัลบริการภาครัฐ

กรมประมง

-

กรมประมงร่วมใจต้านภัยสู้โควิด

C71 กรมประมง1

C71 กรมประมง2

C71 กรมประมง3

C71 กรมประมง4

กรมปศุสตั ว์

-

การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการ
ส่งออกอาหารคนและสัตว์เลียง โดยการตรวจ
ประเมินระยะไกล

C72 กรมปศุสตั ว์1

C72 กรมปศุสตั ว์2

C72 กรมปศุสตั ว์3

C72 กรมปศุสตั ว์4

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

-

กรมสรรพากร

-

“ถอดรหัสพันธุกรรมเชือไวรัสโคโรนา 2019 สู่
การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัตกิ ารของประเทศ
ไทย”
การยกระดับการให้บริการที่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19 กรมสรรพากร

กรมการปกครอง

-

ดีเด่น

ดีเด่น

พัฒนาการบริการ

รางวัลบริการภาครัฐ

ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับการอานวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการ

C70 กรมควบคุมโรค1 C70 กรมควบคุมโรค2 C70 กรมควบคุมโรค3 C70 กรมควบคุมโรค4

ดีเด่น

ดีเด่น
C74

รหัสกองเชียร์

ชื่อผลงำน

C73
C73
C73
C73
กรมวิทยาศาสตร์การแพท กรมวิทยาศาสตร์การแ กรมวิทยาศาสตร์การแพ กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ย์1
พทย์2
ทย์3
ทย์4
C74 กรมสรรพากร1 C74 กรมสรรพากร2 C74 กรมสรรพากร3 C74 กรมสรรพากร4

ดีเด่น

ดีเด่น

-

C75 กรมการปกครอง1

C75 กรมการ
ปกครอง2

C75 กรมการปกครอง3 C75 กรมการปกครอง4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom
C76

C77

C78

C79

C80

C81

รำงวัล
รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลบริการภาครัฐ

ประเภทรำงวัล
ยกระดับการอานวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการ

ยกระดับการอานวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการ

ยกระดับการอานวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการ

ยกระดับการอานวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการ

ยกระดับการอานวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการ

ยกระดับการอานวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการ

ระดับ

หน่วยงำน

รหัสกองเชียร์

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

กรมเจ้าท่า

-

-

C76 กรมเจ้าท่า1

C76 กรมเจ้าท่า2

C76 กรมเจ้าท่า3

C76 กรมเจ้าท่า4

กรมปศุสตั ว์

-

-

C77 กรมปศุสตั ว์1

C77 กรมปศุสตั ว์2

C77 กรมปศุสตั ว์3

C77 กรมปศุสตั ว์4

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

-

C78 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า1

C78 กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า2

C78 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า3

C78 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า4

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

-

-

C79 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม1

C79 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม2

C79 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม3

C79 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม4

กรมสรรพสามิต

-

-

C80 กรมสรรพสามิต1 C80 กรมสรรพสามิต2 C80 กรมสรรพสามิต3 C80 กรมสรรพสามิต4

กรมสรรพากร

-

-

C81 กรมสรรพากร1

ดีเด่น

ดีเด่น

ดีเด่น

ดีเด่น

ดีเด่น

ดีเด่น

C81 กรมสรรพากร2

C81 กรมสรรพากร3

C81 กรมสรรพากร4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom
C82

C83

รำงวัล
รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลบริการภาครัฐ

ประเภทรำงวัล
ยกระดับการอานวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการ

ยกระดับการอานวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการ

C84

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C85

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C86

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C87

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C88

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C89

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C90

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C91

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C92

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C93

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C94

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

ระดับ

รหัสกองเชียร์

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

-

-

C82 สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา1

C82 สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา2

C82 สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา3

C82 สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา4

สานักงานประกันสังคม

-

-

C83 สานักงาน
ประกันสังคม1

C83 สานักงาน
ประกันสังคม2

C83 สานักงาน
ประกันสังคม3

C83 สานักงาน
ประกันสังคม4

ดีเด่น

ดีเด่น

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมชลประทาน

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
สานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
สานักวิจัยและพัฒนา

“Com-led CRS” ระบบปกป้องพิทักษ์สทิ ธิดา้ น
เอดส์ฯ ด้วยพลังของชุมชน
โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพกลุ่มเสี่ยง Naphralan
4.0
สารควบคุมกาจัดผักตบชวาในทางนา

กรมบัญชีกลาง

C84 กรมควบคุมโรค1 C84 กรมควบคุมโรค2 C84 กรมควบคุมโรค3 C84 กรมควบคุมโรค4
C85 กรมควบคุมโรค1 C85 กรมควบคุมโรค2 C85 กรมควบคุมโรค3 C85 กรมควบคุมโรค4
C86 กรมชลประทาน1

C86 กรม
C86 กรมชลประทาน3 C86 กรมชลประทาน4
ชลประทาน2
C87 กรมบัญชีกลาง1 C87 กรมบัญชีกลาง2 C87 กรมบัญชีกลาง3 C87 กรมบัญชีกลาง4

กองระบบการจัดซือจัดจ้าง e-GP Blockchain
ภาครัฐและราคากลาง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กองวิจัยและพัฒนา
แผนทีค่ วามต้องการนาเพื่อการปฏิบัตกิ ารฝนหลวง C88 กรมฝนหลวงและ C88 กรมฝนหลวง C88 กรมฝนหลวงและ C88 กรมฝนหลวงและ
เทคโนโลยีฝนหลวง
การบินเกษตร1
และการบินเกษตร2
การบินเกษตร3
การบินเกษตร4
กรมสรรพากร
คืน VRT ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
C89 กรมสรรพากร1 C89 กรมสรรพากร2 C89 กรมสรรพากร3 C89 กรมสรรพากร4
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กองทัพบก
กองทัพอากาศ
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ อสม. กับหุ่นเต้านมจาลองมหัศจรรย์คดั กรอง
มะเร็ง ลดเสี่ยงให้สตรีเขต 3
สานักทันตสาธารณสุข
การขับเคลื่อนมาตรการจัดเก็บภาษีนาตาลใน
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แม่พิมพ์เสมือนจริงผสมยาปฏิชีวนะ เพื่อรักษา
กระดูกสะโพกติดเชือ
กรมควบคุมการปฏิบัตทิ าง โปรแกรมเฝ้าตรวจและพิสจู น์ฝา่ ย เพื่อการ
อากาศ
ป้องกันภัยทางอากาศของประเทศไทย
โรงพยาบาลมหาชนะชัย
เครื่องตรวจประเมินความรู้สกึ เท้าผู้ป่วยเบาหวาน
แบบดิจิทัล

C90 กรมอนามัย1

C90 กรมอนามัย2

C90 กรมอนามัย3

C90 กรมอนามัย4

C91 กรมอนามัย1

C91 กรมอนามัย2

C91 กรมอนามัย3

C91 กรมอนามัย4

C92 กองทัพบก1

C92 กองทัพบก2

C92 กองทัพบก3

C92 กองทัพบก4

C93 กองทัพอากาศ1
C94 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข1

C93 กองทัพอากาศ2 C93 กองทัพอากาศ3
C94 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข2

C94 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข3

C93 กองทัพอากาศ4
C94 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom
C95

รำงวัล
รางวัลบริการภาครัฐ

ประเภทรำงวัล

ระดับ

นวัตกรรมบริการ

หน่วยงำน

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C97

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

ดี
ดี

C98

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

C99

รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

ดี
ดี

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier)
ดิจิทัลจังหวัดภูเก็ต

การประปานครหลวง

ฝ่ายคุณภาพนา

Salt-board บอกคุณภาพ

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สานักประยุกต์และบริการ
ภูมิสารสนเทศ

"ระบบชีจุดไฟป่าเพื่อการลด PM2.5 ด้วย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ"

ศูนย์ฝกึ สมอง

โปรแกรมฝึกสมองสาหรับผู้สงู อายุที่มีภาวะการรู้
คิดบกพร่องเล็กน้อย
ระบบสารสนเทศสาหรับบริหารจัดการเครื่องมือ
แพทย์ในโรงพยาบาล WepMEt

C100 รางวัลบริการภาครัฐ

นวัตกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรมการค้าภายใน

กองชั่งตวงวัด

ดี
C101 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C102 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C103 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

ดี
ดี

กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการแพทย์

ดี
C104 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C105 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C106 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C107 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

ดี
ดี
ดี
ดี

-

กรมการแพทย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

อุปกรณ์ช่วยเดินกาหนดจังหวะในผู้ป่วยพาร์กินสัน

การขออนุญาตให้นาเครื่องชั่งตวงวัด ออกจาก
ด่านศุลกากรผ่านระบบออนไลน์
สานักพัฒนาทุนและองค์กร การแก้ไขปัญหาหนีสินภาคครัวเรือน โดยศูนย์
การเงินชุมชน
จัดการกองทุนชุมชน
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู Innovative Foot Orthotic Clinic
สมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ
โรงพยาบาลเลิดสิน
ดูแลด้วยใจ ห่วงใย ใส่ใจ โดยใช้เทคโนโลยี
สถานสงเคราะห์เด็กชาย
ยะลา จังหวัดยะลา
กองส่งเสริมการระงับข้อ
พิพาท
สานักงานคุ้มครองพยาน

รหัสกองเชียร์

ชื่อผลงำน

จังหวัดภูเก็ต
ดี

C96

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

C95 จังหวัดภูเก็ต1

C95 จังหวัดภูเก็ต2

C95 จังหวัดภูเก็ต3

C95 จังหวัดภูเก็ต4

C96 การประปานคร C96 การประปานคร C96 การประปานคร C96 การประปานคร
หลวง1
หลวง2
หลวง3
หลวง4
C97 เทคโนโลยีอวกาศ1 C97 เทคโนโลยี C97 เทคโนโลยีอวกาศ3 C97 เทคโนโลยีอวกาศ4
อวกาศ2
C98 จุฬาลงกรณ์
C98 จุฬาลงกรณ์
C98 จุฬาลงกรณ์
C98 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย1
มหาวิทยาลัย2
มหาวิทยาลัย3
มหาวิทยาลัย4
C99 มหาวิทยาลัยราช C99 มหาวิทยาลัย C99 มหาวิทยาลัยราช C99 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จ
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
ภัฏบ้านสมเด็จ
ภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา1
เจ้าพระยา2
เจ้าพระยา3
เจ้าพระยา4
C100
C100
C100
C100
มหาวิทยาลัยมหิดล1 มหาวิทยาลัยมหิดล2 มหาวิทยาลัยมหิดล3 มหาวิทยาลัยมหิดล4
C101 กรมการค้า
ภายใน1
C102 กรมการพัฒนา
ชุมชน1
C103 กรมการแพทย์1

C104 กรมการแพทย์1

C101 กรมการค้า
ภายใน2
C102 กรมการ
พัฒนาชุมชน2
C103 กรมการ
แพทย์2

C101 กรมการค้า
C101 กรมการค้า
ภายใน3
ภายใน4
C102 กรมการพัฒนา C102 กรมการพัฒนา
ชุมชน3
ชุมชน4
C103 กรมการแพทย์3 C103 กรมการแพทย์4

C104 กรมการ
C104 กรมการแพทย์3 C104 กรมการแพทย์4
แพทย์2
ต้นแบบการพัฒนาเด็กพิเศษ ELS Model
C105 กรมกิจการเด็ก C105 กรมกิจการ C105 กรมกิจการเด็ก C105 กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน1
เด็กและเยาวชน2
และเยาวชน3
และเยาวชน4
สังคมสมานฉันท์ สร้างวัฒนธรรม การไกล่เกลี่ย
C106 กรมคุ้มครองสิทธิ C106 กรมคุ้มครอง C106 กรมคุม้ ครอง
C106 กรมคุม้ ครอง
และเสรีภาพ1
สิทธิและเสรีภาพ2
สิทธิและเสรีภาพ3
สิทธิและเสรีภาพ4
"ประสานพลังรัฐ คุ้มครองราษฎร์ สร้างสันติภาพสู่ C107 กรมคุ้มครองสิทธิ C107 กรมคุ้มครอง C107 กรมคุ้มครอง
C107 กรมคุ้มครอง
ภาคใต้"
และเสรีภาพ1
สิทธิและเสรีภาพ2
สิทธิและเสรีภาพ3
สิทธิและเสรีภาพ4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

C108 รางวัลบริการภาครัฐ

ประเภทรำงวัล

ระดับ

พัฒนาการบริการ
ดี

C109 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C110 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C111 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C112 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C113 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

C114 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ
ดี

C115 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C116 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

ดี

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา

กองลิขสิทธิ์

กรมพัฒนาที่ดนิ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืช
ทดแทนพลังงาน
สานักงานเลขานุการกรม

กรมวิชาการเกษตร
กรมศุลกากร

พัฒนาการบริการ

C118 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

ดี
ดี

C119 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C120 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

ดี
ดี

เจรจา ก้าวไกล...ฝ่าภัยโควิด 19

C108 กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ1

C108 กรมเจรจา C108 กรมเจรจาการค้า
การค้าระหว่าง
ระหว่างประเทศ3
ประเทศ2
ระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และใช้บริการข้อมูล
C109 กรมทรัพย์สนิ
C109 กรมทรัพย์สนิ
C109 กรมทรัพย์สนิ
ลิขสิทธิ์
ทางปัญญา1
ทางปัญญา2
ทางปัญญา3
การพัฒนาระบบบริการข้อมูลดินและการใช้ที่ดนิ : C110 กรมพัฒนาที่ดนิ 1 C110 กรมพัฒนา C110 กรมพัฒนาที่ดนิ 3
ดินออนไลน์
ที่ดนิ 2
การผลิตปาล์มนามันอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
C111 กรมวิชาการ
C111 กรมวิชาการ
C111 กรมวิชาการ
ปาล์มนามัน
เกษตร1
เกษตร2
เกษตร3
Customs Chatbot (นายอากร)
C112 กรมศุลกากร1 C112 กรมศุลกากร2 C112 กรมศุลกากร3

C108 กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ4
C109 กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา4
C110 กรมพัฒนาที่ดนิ 4
C111 กรมวิชาการ
เกษตร4
C112 กรมศุลกากร4

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ สถานคุ้มครองและพัฒนา ชีวิตติดล้อ (Life On Vehicle Enjoy)
ชีวิตคนพิการ
คนพิการบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือ
สุขภาพที่ 12 จังหวัดสงขลา แพทย์ในโรงพยาบาล

C113 กรมส่งเสริมและ C113 กรมส่งเสริม C113 กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน และพัฒนาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ1
ชีวิตคนพิการ2
พิการ3
C114 กรมสนับสนุน C114 กรมสนับสนุน C114 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ1
บริการสุขภาพ2
บริการสุขภาพ3

กรมสรรพสามิต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

e-Excise บริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว

C115 กรมสรรพสามิต1

กรมสรรพสามิต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

C116 กรมสรรพสามิต1

กรมสรรพากร

กองมาตรฐานการจัดเก็บ
ภาษี
สานักพัฒนามาตรฐาน
แรงงาน

การขอใบอนุญาตจาหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่
ต่อเนื่อง ผ่านธนาคารกรุงไทย และ 7 – ELEVEN
ทั่วประเทศ
ระบบ My Tax Account
"TLS" "GLP" : คุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงาน

C118 กรมสวัสดิการ C118 กรมสวัสดิการ C118 กรมสวัสดิการ C118 กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน1 และคุ้มครองแรงงาน2 และคุ้มครองแรงงาน3 และคุ้มครองแรงงาน4

รู้ทัน (ROOTAN) : มาตรการเชิงรุกรองรับ
อาชญากรรมไซเบอร์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19
ผ้าไหมไทยก้าวไกลด้วย “มาตรฐานตรานกยูง
พระราชทาน”

C119 กรมสอบสวนคดี C119 กรมสอบสวน C119 กรมสอบสวนคดี C119 กรมสอบสวน
พิเศษ1
คดีพิเศษ2
พิเศษ3
คดีพิเศษ4
C120 กรมหม่อนไหม1 C120 กรมหม่อน C120 กรมหม่อนไหม3 C120 กรมหม่อนไหม4
ไหม2

ดี
C117 รางวัลบริการภาครัฐ

รหัสกองเชียร์

ชื่อผลงำน

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมหม่อนไหม

กองคดีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
กองตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานหม่อนไหม

C115 กรม
สรรพสามิต2
C116 กรม
สรรพสามิต2

C113 กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ4
C114 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ4

C115 กรมสรรพสามิต3 C115 กรมสรรพสามิต4
C116 กรมสรรพสามิต3 C116 กรมสรรพสามิต4

C117 กรมสรรพากร1 C117 กรมสรรพากร2 C117 กรมสรรพากร3 C117 กรมสรรพากร4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

C121 รางวัลบริการภาครัฐ

ประเภทรำงวัล

ระดับ

พัฒนาการบริการ

หน่วยงำน
กรมหม่อนไหม

ดี
C122 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C123 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C124 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C125 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

ดี
ดี
ดี

กรมอนามัย
กองทัพบก
สานักงานประกันสังคม
สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ดี

C126 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C127 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C128 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

ดี
ดี

พัฒนาการบริการ
ดี

C130 รางวัลบริการภาครัฐ

C131 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

สานักอนุรักษ์และ
บ้านป่ากล้วย สืบสานไหมไทยอีสานในแดนใต้
C121 กรมหม่อนไหม1
ตรวจสอบมาตรฐานหม่อน
ไหม
ศูนย์อนามัยที่ 9
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 C122 กรมอนามัย1
นครราชสีมา
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
“การพัฒนาชุดแพทย์เผชิญเหตุทางทหาร
C123 กองทัพบก
(M-MERT SURASI MODEL)”
กองบริหารการเงินและการ การพัฒนาบริการชาระเงินสมทบทาง
C124 สานักงาน
บัญชี
อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร
ประกันสังคม1
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ “PROTECT-U App. ออก Line”
C125 สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์1

สานักการแพทย์

โครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สงู วัย หัวใจแกร่ง

จังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา
กองจัดการโครงการสังคม
และสิ่งแวดล้อมฝ่ายสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม
เกษตรสร้างสรรค์

One day One visit One Stop service

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดี

สถาบันวิจัยและพัฒนาพืนที่สงู สานักพัฒนา
(องค์การมหาชน)

ดี

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)

พัฒนาการบริการ

รหัสกองเชียร์

ชื่อผลงำน

กรุงเทพมหานคร

ดี
C129 รางวัลบริการภาครัฐ

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

-

โครงการ 1 ตาบล 1 ช่างไฟฟ้า

C121 กรมหม่อน
ไหม2

C121 กรมหม่อนไหม3 C121 กรมหม่อนไหม4

C122 กรมอนามัย2

C122 กรมอนามัย3

C122 กรมอนามัย4

C123 กองทัพบก

C123 กองทัพบก

C123 กองทัพบก

C124 สานักงาน
C124 สานักงาน
ประกันสังคม2
ประกันสังคม3
C125 สานักงาน
C125
ปลัดกระทรวงการ
สำนักงำน
ปลัดกระทรวง พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์3
กำรพัฒนำ
สังคมและ
ควำมมัน
่ คง
ของมนุษย์2
C126 กรุงเทพมหานคร1
C126
C126 กรุงเทพมหานคร3
กรุงเทพมหานคร2
C127 จังหวัด
C127 จังหวัด
C127 จังหวัด
กาญจนบุรี1
กาญจนบุรี2
กาญจนบุรี3
C128 การไฟฟ้าส่วน C128 การไฟฟ้าส่วน C128 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค1
ภูมิภาค2
ภูมิภาค3

C124 สานักงาน
ประกันสังคม4
C125
สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
กำรพัฒนำ
สังคมและ
ควำมมัน
่ คง
ของมนุษย์4
C126
กรุงเทพมหานคร4
C127 จังหวัด
กาญจนบุรี4
C128 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค4

นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและมูลค่ากล้วยไข่ เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร

C129 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย1

C129 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย2

C129 สถาบันวิจัย
C129 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย3
ไทย4

ฟื้นฟูป่า พัฒนานา แก้จนคนบนพืนที่สงู

C130 สถาบันวิจัยและ C130 สถาบันวิจัย
พัฒนาพืนที่สงู (องค์การ และพัฒนาพืนที่สงู
มหาชน)1
(องค์การมหาชน)2
C131 สานักงานพัฒนา C131 สานักงาน
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การ พัฒนารัฐบาลดิจิทัล
มหาชน)1
(องค์การมหาชน)2

C130 สถาบันวิจัยและ C130 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพืนที่สงู
พัฒนาพืนที่สงู
(องค์การมหาชน)3
(องค์การมหาชน)4
C131 สานักงานพัฒนา C131 สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การ รัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน)3
มหาชน)4

ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

C132 รางวัลบริการภาครัฐ

ประเภทรำงวัล

ระดับ

พัฒนาการบริการ
ดี

C133 รางวัลบริการภาครัฐ

พัฒนาการบริการ

C134 รางวัลบริการภาครัฐ

ขยายผลมาตรฐาน
การบริการ

ดี

ขยายผลมาตรฐาน
การบริการ

ดี

บูรณาการข้อมูลเพื่อ
การบริการ

ดี

บูรณาการข้อมูลเพื่อ
การบริการ

ดี

C135 รางวัลบริการภาครัฐ

C136 รางวัลบริการภาครัฐ

C137 รางวัลบริการภาครัฐ

C138 รางวัลบริการภาครัฐ

C139 รางวัลบริการภาครัฐ

ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ดี

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

รหัสกองเชียร์

ชื่อผลงำน

สานักงานคณะกรรมการกากับ สายกากับผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย
ประกันภัย

ประกันภัยเพื่อประชาชน ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 1 เชียงใหม่

ปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลกู การให้ที่ยิ่งใหญ่ เติม
ความหวังให้ครอบครัว
มาตรฐานการให้บริการตรวจรักษามาลาเรียอย่าง
แม่นยาในพืนที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย

C133
C133
C133
C133
มหาวิทยาลัยมหิดล1 มหาวิทยาลัยมหิดล2 มหาวิทยาลัยมหิดล3 มหาวิทยาลัยมหิดล4
C134 กรมควบคุมโรค1 C134 กรมควบคุม C134 กรมควบคุมโรค3 C134 กรมควบคุมโรค4
โรค2

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา

ระบบการบริหารยาแบบผู้ป่วยมีสว่ นร่วมขณะนอน
โรงพยาบาลในจังหวัดยะลา

C135 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 1
C136 กรมทรัพยากรนา1

C135 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 2
C136 กรม
ชลประทาน2

C135 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 3
C136 กรม
อุตนุ ิยมวิทยา3

C135 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 4
C136 สานักงาน
ทรัพยากรนาแห่งชาติ4

C137 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า1

C137 สานักงาน
ประกันสังคม2

C137 กรมสรรพากร3

C137 กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า4

C138 กรมการขนส่ง
ทางบก1

C138 กรมการขนส่ง
ทางบก2

C138 กรมการขนส่ง
ทางบก3

C138 กรมการขนส่ง
ทางบก4

กรมควบคุมโรค

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กรมทรัพยากรนา

-

ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการนา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

การเชื่อมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก

-

DLT ยุคใหม่ ปลอดภัยสู่ NEW NORMAL

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

-

พัฒนาสังคมวิถีใหม่ รู้ทัน ปลอดภัย ห่างไกลโค
วิด-19

C132 สานักงาน
คณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย1

C132 สานักงาน
คณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย2

C132 สานักงาน
คณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย3

C132 สานักงาน
คณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย4

ดี

ดี

C139 กรมพัฒนาสังคม C139 กรมพัฒนา C139 กรมพัฒนาสังคม C139 กรมพัฒนา
และสวัสดิการ1
สังคมและสวัสดิการ2
และสวัสดิการ3
สังคมและสวัสดิการ4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

C140 รางวัลบริการภาครัฐ

C141 รางวัลบริการภาครัฐ

C142 รางวัลบริการภาครัฐ

C143 รางวัลบริการภาครัฐ

C144 รางวัลบริการภาครัฐ

ประเภทรำงวัล
ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

รหัสกองเชียร์

ชื่อผลงำน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-

การยกระดับการให้บริการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชือโควิด-19

C140 กรมวิทยาศาสตร์
C140 กรม
C140 กรมวิทยาศาสตร์
C140 กรม
บริการ1
วิทยาศาสตร์บริการ2
บริการ3
วิทยาศาสตร์บริการ4

กรมส่งเสริมการเกษตร

-

ระบบส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์
COVID-19 เพื่อการบริการเกษตรกรอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ

-

ช่องทางการค้ายุคใหม่แบบไร้ขีดจากัด

C142 กรมส่งเสริม
C142 กรมส่งเสริม
C142 กรมส่งเสริม
C142 กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ1 การค้าระหว่าง การค้าระหว่างประเทศ3 การค้าระหว่างประเทศ4
ประเทศ2

กรมสุขภาพจิต

-

ดูแลจิตใจในสถานการณ์ COVID-19 (DMH
Combats the 4th Wave of COVID-19)

C143 กรมสุขภาพจิต1

C143 กรม
สุขภาพจิต2

C143 กรมสุขภาพจิต3 C143 กรมสุขภาพจิต4

กรมหม่อนไหม

-

ยกระดับงานบริการด้านหม่อนไหมฝ่าวิกฤติโควิด19

C144 กรมหม่อนไหม1

C144 กรมหม่อน
ไหม2

C144 กรมหม่อนไหม3 C144 กรมหม่อนไหม4

ดี

C141 กรมส่งเสริม
การเกษตร1

C141 กรมส่งเสริม
การเกษตร2

C141 กรมส่งเสริม
การเกษตร3

C141 กรมส่งเสริม
การเกษตร4

ดี

ดี

ดี

ดี

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

C145 รางวัลบริการภาครัฐ

C146 รางวัลบริการภาครัฐ

C147 รางวัลบริการภาครัฐ

C148 รางวัลบริการภาครัฐ

C149 รางวัลบริการภาครัฐ

ประเภทรำงวัล
ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

รหัสกองเชียร์

ชื่อผลงำน

กรมอนามัย

-

กรมอนามัยยกระดับกระบวนการทางานและ
ส่งเสริมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

C145 กรมอนามัย1

C145 กรมอนามัย2

C145 กรมอนามัย3

C145 กรมอนามัย4

กองทัพอากาศ

-

หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 (RTAF
Nursing Bot) “น้องถาดหลุม”

C146 กองทัพอากาศ1 C146 กองทัพอากาศ2 C146 กองทัพอากาศ3 C146 กองทัพอากาศ4

สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

-

อย. รุก ปรับกระบวนการ ยกระดับการบริการ
ร่วมต้านภัยโควิด

C147 สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา1

กรุงเทพมหานคร

-

ระบบคัดกรอง COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร
(BKK COVID-19)

C148 กรุงเทพมหานคร1

จังหวัดขอนแก่น

-

การช่วยเหลือผู้ประกอบการมะม่วงบ้านแฮด
ในช่วงวิกฤติโควิด 19

C149 จังหวัดขอนแก่น1

ดี

ดี

ดี

C147 สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา2

C147 สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา3

C148
C148 กรุงเทพมหานคร3
กรุงเทพมหานคร2

C147 สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา4

C148
กรุงเทพมหานคร4

ดี

ดี

C149 จังหวัด
ขอนแก่น2

C149 จังหวัดขอนแก่น3 C149 จังหวัดขอนแก่น4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

C150 รางวัลบริการภาครัฐ

C151 รางวัลบริการภาครัฐ

C152 รางวัลบริการภาครัฐ

C153 รางวัลบริการภาครัฐ

ประเภทรำงวัล
ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับการอานวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการ

ยกระดับการอานวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการ

C154 รางวัลการบริหาร
ยกระดับการอานวย
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ความสะดวกในการ
ให้บริการ

C155 รางวัลการบริหาร
ยกระดับการอานวย
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ความสะดวกในการ
ให้บริการ

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

รหัสกองเชียร์

ชื่อผลงำน

จังหวัดสงขลา

-

เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรค COVID-19 จังหวัดสงขลา

C150 จังหวัดสงขลา1 C150 จังหวัดสงขลา2 C150 จังหวัดสงขลา3

C150 จังหวัดสงขลา4

การไฟฟ้านครหลวง

-

การบริหารจัดการงานบริการในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชือโควิด 19 ของการไฟฟ้า
นครหลวง

C151 การไฟฟ้านคร
หลวง1

C151 การไฟฟ้านคร
หลวง4

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

-

-

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

-

-

สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

-

-

การไฟฟ้านครหลวง

-

-

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

C151 การไฟฟ้านคร
หลวง2

C151 การไฟฟ้านคร
หลวง3

C152
C152
C152
C152
กรมวิทยาศาสตร์การแพท กรมวิทยาศาสตร์การแ กรมวิทยาศาสตร์การแพ กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ย์1
พทย์2
ทย์3
ทย์4

C153 กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช1

C153 กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช2

C153 กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช3

C153 กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช4

C154 สานักงาน
C154 สานักงาน
C154 สานักงาน
C154 สานักงาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม1 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม3 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม4
ม2
C155 การไฟฟ้านคร
หลวง1

C155 การไฟฟ้านคร
หลวง2

C155 การไฟฟ้านคร
หลวง3

C155 การไฟฟ้านคร
หลวง4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

C156 รางวัลการบริหาร
ยกระดับการอานวย
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ความสะดวกในการ
ให้บริการ

ระดับ

หน่วยงำน

รหัสกองเชียร์

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-

-

C156 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค1

C156 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค2

C156 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค3

C156 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค4

ดี

D157 รางวัลการบริหาร
เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม

ดีเด่น

กรมที่ดนิ

-

-

D157 กรมที่ดนิ 1

D157 กรมที่ดนิ 2

D157 กรมที่ดนิ 3

D157 กรมที่ดนิ 4

D158 รางวัลการบริหาร
เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม

ดีเด่น

กรมป่าไม้

-

-

D158 กรมป่าไม้1

D158 กรมป่าไม้2

D158 กรมป่าไม้3

D158 กรมป่าไม้4

D159 รางวัลการบริหาร
เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม

ดีเด่น

กรมสรรพากร

-

-

D159 กรมสรรพากร1 D159 กรมสรรพากร2 D159 กรมสรรพากร3 D159 กรมสรรพากร4

D160 รางวัลการบริหาร
เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม

ดีเด่น

สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

-

-

D160 สานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ1

D160 สานักงาน
มาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ2

D160 สานักงาน
D160 สานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ3 และอาหารแห่งชาติ4

D161 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

-

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน

D161 กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง1

D161 กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง3

D161 กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง4

D162 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

กรมประมง

-

หนองบัวพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ ชุมชนก้าวไกล
สร้างรายได้จากการมีสว่ นร่วม

D162 กรมประมง1

D161 กรม
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง2
D162 กรมประมง2

D162 กรมประมง3

D162 กรมประมง4

D163 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

กรมปศุสตั ว์

-

การยกระดับอาชีพการเลียงไก่เนือเกษตรกร
จังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน

D163 กรมปศุสตั ว์1

D163 กรมปศุสตั ว์2

D163 กรมปศุสตั ว์3

D163 กรมปศุสตั ว์4

รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
D164 ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

-

โครงการชุมชนต้นแบบบ้านนาเค็ม : เครือข่าย
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัตโิ ดยชุมชน

D165 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

กรมป่าไม้

-

เครือข่ายรักษ์ป่า พัฒนาชีวิต ด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง

D164 กรมป้องกันและ D164 กรมป้องกัน D164 กรมป้องกันและ D164 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย1 และบรรเทาสาธารณ บรรเทาสาธารณภัย3 บรรเทาสาธารณภัย4
ภัย2
D165 กรมป่าไม้1
D165 กรมป่าไม้2
D165 กรมป่าไม้3
D165 กรมป่าไม้4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

รหัสกองเชียร์

ชื่อผลงำน

D166 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

กรมพัฒนาที่ดนิ

-

ปลูกผัก รักษ์ดนิ สร้างรายได้ คืนถิ่น สู่ลุ่มนาภาค

D166 กรมพัฒนาที่ดนิ 1

D166 กรมพัฒนา
ที่ดนิ 2

D167 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

-

การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนา บ้านเปิ่งเคลิ่ง
ตาบลแม่จัน อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

D167 กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน1

D167 กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน2

D168 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

-

สวนอุตสาหกรรมต้นแบบ GOOD LABOUR
PRACTICES : GLP โดยผ่านกลไกการบริหารแบบ
มีสว่ นร่วม

D168 กรมสวัสดิการ D168 กรมสวัสดิการ D168 กรมสวัสดิการ D168 กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน1 และคุ้มครองแรงงาน2 และคุ้มครองแรงงาน3 และคุ้มครองแรงงาน4

D169 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

กรมสุขภาพจิต

-

พะงันสร้างใจ ปฐมวัยสร้างชาติ

D169 กรมสุขภาพจิต1

D170 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

-

รวมพลังชุมชนสร้างป่า พัฒนากาแฟสร้างชีวิต สู่
ความยั่งยืนบ้านปางขอน

D171 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม

-

D172 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

-

กระบวนการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการสินค้าปาล์มนามัน ตาบลละแม อาเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร
นาพุโมเดล : รูปแบบการควบคุมพืชกระท่อม โดย
การมีสว่ นร่วมของชุมชน

D170 กรมอุทยาน
D170 กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและ แห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช1
พันธุ์พืช2
D171 สานักงานการ D171 สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม1
เกษตรกรรม2
D172 สานักงาน
D172 สานักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
คณะกรรมการ
และปราบปรามยาเสพ
ป้องกันและ
ติด1
ปราบปรามยาเสพติด2

D173 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-

โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี

D173 สานักงาน
D173 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม1
และสิ่งแวดล้อม2

D173 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม3

D173 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม4

D174 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-

โครงการเครือข่ายขยะพันธ์ดี ต้นแบบอย่างความดี
เพื่อชุมชนเจ้าพระยา

D174 สานักงาน
D174 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม1
และสิ่งแวดล้อม2

D174 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม3

D174 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม4

D169 กรม
สุขภาพจิต2

D166 กรมพัฒนาที่ดนิ 3 D166 กรมพัฒนาที่ดนิ 4

D167 กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน3

D167 กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน4

D169 กรมสุขภาพจิต3 D169 กรมสุขภาพจิต4

D170 กรมอุทยาน
D170 กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและ แห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช3
พันธุ์พืช4
D171 สานักงานการ D171 สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม3
เกษตรกรรม4
D172 สานักงาน
D172 สานักงาน
คณะกรรมการป้องกัน คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ และปราบปรามยาเสพ
ติด3
ติด4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

รหัสกองเชียร์

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

D175 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

องค์การบริหารส่วนตาบลทับนา

-

การบริหารจัดการนาต่อสู้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง

D176 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดีเด่น

สถาบันวิจัยและพัฒนาพืนที่สงู
(องค์การมหาชน)

-

ชุมชนไม้มีคา่ ดูแลรักษา สร้างรายได้

D177 รางวัลการบริหาร
ผู้นาหุ้นส่วนความ
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ร่วมมือ

ดีเด่น

กรมสุขภาพจิต นางกมลทิพย์
พรหมเดช
ประธานชมรมแม่และเด็ก

-

พะงันสร้างใจ ปฐมวัยสร้างชาติ

D178 รางวัลการบริหาร
ผู้นาหุ้นส่วนความ
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ร่วมมือ

ดีเด่น

สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม นายทวีวัตร เครือ
สาย
นายกสมาคมประชาสังคมชุมพร

-

กระบวนการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการสินค้าปาล์มนามัน ตาบลละแม อาเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร

D178 สานักงานการ D178 สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม นายทวีวัตร เกษตรกรรม นายทวี
เครือสาย
วัตร เครือสาย
นายกสมาคมประชา นายกสมาคมประชา
สังคมชุมพร1
สังคมชุมพร1

D179 รางวัลการบริหาร
ผู้นาหุ้นส่วนความ
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ร่วมมือ

ดีเด่น

กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย นายไมตรี จงไกรจักร
ประธานศูนย์ประสานงาน
ชุมชนบ้านนาเค็ม

-

โครงการชุมชนต้นแบบบ้านนาเค็ม : เครือข่าย
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัตโิ ดยชุมชน

D179 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย นาย
ไมตรี จงไกรจักร
ประธานศูนย์
ประสานงานชุมชนบ้าน
นาเค็ม1

D175 องค์การบริหาร
D175 องค์การ
ส่วนตาบลทับนา1
บริหารส่วนตาบลทับ
นา2
D176 สถาบันวิจัยและ D176 สถาบันวิจัย
พัฒนาพืนที่สงู (องค์การ และพัฒนาพืนที่สงู
มหาชน)1
(องค์การมหาชน)2
D177 กรมสุขภาพจิต D177 กรมสุขภาพจิต
นางกมลทิพย์ พรหมเดช นางกมลทิพย์ พรหม
ประธานชมรมแม่และ
เดช
เด็ก1
ประธานชมรมแม่และ
เด็ก1

D175 องค์การบริหาร D175 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทับนา3
ส่วนตาบลทับนา4
D176 สถาบันวิจัยและ D176 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพืนที่สงู
พัฒนาพืนที่สงู
(องค์การมหาชน)3
(องค์การมหาชน)4
D177 กรมสุขภาพจิต D177 กรมสุขภาพจิต
นางกมลทิพย์ พรหมเดช นางกมลทิพย์ พรหม
ประธานชมรมแม่และ
เดช
เด็ก1
ประธานชมรมแม่และ
เด็ก1
D178 สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม นายทวี
วัตร เครือสาย
นายกสมาคมประชา
สังคมชุมพร1

D178 สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม นายทวี
วัตร เครือสาย
นายกสมาคมประชา
สังคมชุมพร1

D179 กรมป้องกัน D179 กรมป้องกันและ D179 กรมป้องกันและ
และบรรเทาสาธารณ บรรเทาสาธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย
ภัย นายไมตรี จงไกร นายไมตรี จงไกรจักร นายไมตรี จงไกรจักร
จักร
ประธานศูนย์
ประธานศูนย์
ประธานศูนย์
ประสานงานชุมชนบ้าน ประสานงานชุมชน
ประสานงานชุมชน
นาเค็ม1
บ้านนาเค็ม1
บ้านนาเค็ม1

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

D180 รางวัลการบริหาร
ผู้นาหุ้นส่วนความ
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ร่วมมือ

ดีเด่น

สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นางระตะนะ ศรีวร
กุล
ประธานเครือข่ายสหกรณ์
เกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี

D181 รางวัลการบริหาร
ผู้นาหุ้นส่วนความ
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ร่วมมือ

ดีเด่น

กรมปศุสตั ว์ นายวาสนา นาค
ดิลก
ประธานชมรมผู้ประกอบการ
มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกจังหวัด
ชัยภูมิ

D182 รางวัลการบริหาร
ผู้นาหุ้นส่วนความ
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ร่วมมือ

ดีเด่น

สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด สิบโท สงคราม บัวทอง
กานันตาบลนาพุ อาเภอบ้านนา
สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

D183 รางวัลคุณภาพการ
ผู้นาหุ้นส่วนความ
บริหารจัดการภาครัฐ ร่วมมือ

เลิศรัฐ สาขาการ กรมชลประทาน นายสมศักดิ์
บริหารราชการ บ่องเขาย้อย ประธานกลุ่ม
แบบมีสว่ นร่วม บริหารการใช้นาชลประทาน
ประตูระบายนาบางแก้ว 3

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

-

-

รหัสกองเชียร์

ชื่อผลงำน
โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี

D180 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นางระตะนะ
ศรีวรกุล
ประธานเครือข่าย
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์
จังหวัดปราจีนบุรี1

D180 สานักงาน
D180 สานักงาน
D180 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม นาง และสิ่งแวดล้อม นางระ และสิ่งแวดล้อม นาง
ระตะนะ ศรีวรกุล
ตะนะ ศรีวรกุล
ระตะนะ ศรีวรกุล
ประธานเครือข่าย
ประธานเครือข่าย
ประธานเครือข่าย
สหกรณ์เกษตร
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์
อินทรีย์จังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี1
จังหวัดปราจีนบุรี1
ปราจีนบุรี1

การยกระดับอาชีพการเลียงไก่เนือเกษตรกร
จังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน

D181 กรมปศุสตั ว์ นาย
วาสนา นาคดิลก
ประธานชมรม
ผู้ประกอบการ
มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก
จังหวัดชัยภูมิ1

D181 กรมปศุสตั ว์
นายวาสนา นาคดิลก
ประธานชมรม
ผู้ประกอบการ
มาตรฐานฟาร์มสัตว์
ปีกจังหวัดชัยภูมิ2

D181 กรมปศุสตั ว์ นาย
วาสนา นาคดิลก
ประธานชมรม
ผู้ประกอบการ
มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก
จังหวัดชัยภูมิ3

D181 กรมปศุสตั ว์
นายวาสนา นาคดิลก
ประธานชมรม
ผู้ประกอบการ
มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก
จังหวัดชัยภูมิ4

นาพุโมเดล : รูปแบบการควบคุมพืชกระท่อม โดย
การมีสว่ นร่วมของชุมชน

D182 ประธานชมรม D182 ประธานชมรม D182 ประธานชมรม D182 ประธานชมรม
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ
มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก มาตรฐานฟาร์มสัตว์ มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก
จังหวัดชัยภูมิ1
ปีกจังหวัดชัยภูมิ2
จังหวัดชัยภูมิ3
จังหวัดชัยภูมิ4

โครงการผันนาแบบชุมชนมีสว่ นร่วมในทุ่งหน่วง
นาบางระกา

D183 กรมชลประทาน1

D183 กรม
ชลประทาน2

D183 กรมชลประทาน3 D183 กรมชลประทาน4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

D184 รางวัลการบริหาร
ผู้นาหุ้นส่วนความ
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ร่วมมือ

ดีเด่น

สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นายสมหมาย
มากสาคร
ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านคุยมะม่วง
จังหวัดกาแพงเพชร

-

โครงการเครือข่ายขยะพันธ์ดี ต้นแบบอย่างความดี
เพื่อชุมชนเจ้าพระยา

D185 รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม
D186 รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม
D187 รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม
D188 รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม

ร่วมใจแก้จน

ดีเด่น

กรมพัฒนาที่ดนิ

ร่วมใจแก้จน

ดีเด่น

กรมส่งเสริมการเกษตร

ร่วมใจแก้จน

ดีเด่น

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ร่วมใจแก้จน

ดีเด่น

สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม

D189 รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม
D190 รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม
D191 รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม
D192 รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม

ร่วมใจแก้จน

ดีเด่น

ร่วมใจแก้จน

ดีเด่น

ร่วมใจแก้จน

ดีเด่น

จังหวัดชลบุรี

ร่วมใจแก้จน

ดีเด่น

เทศบาลเมืองหนองปรือ
จังหวัดชลบุรี

D193 รางวัลการบริหาร
เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม

ดี

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสกองเชียร์
D184 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นาย
สมหมาย มากสาคร
ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้าน
คุยมะม่วง จังหวัด
กาแพงเพชร1

D184 สานักงาน
D184 สานักงาน
D184 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม นาย และสิ่งแวดล้อม นาย และสิ่งแวดล้อม นาย
สมหมาย มากสาคร สมหมาย มากสาคร สมหมาย มากสาคร
ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้าน
บ้านคุยมะม่วง
คุยมะม่วง จังหวัด
คุยมะม่วง จังหวัด
จังหวัดกาแพงเพชร1
กาแพงเพชร1
กาแพงเพชร1

สถานีพัฒนาที่ดนิ ศรีสะเกษ โครงการโคกจานแก้จน ปลูกถั่วพร้าบารุงดินดี
D185 กรมพัฒนาที่ดนิ 1 D185 กรมพัฒนา D185 กรมพัฒนาที่ดนิ 3 D185 กรมพัฒนาที่ดนิ 4
ผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน
ที่ดนิ 2
สานักงานเกษตร จังหวัด โครงการวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจ
D186 กรมส่งเสริม
D186 กรมส่งเสริม
D186 กรมส่งเสริม
D186 กรมส่งเสริม
เพชรบูรณ์
แก้จน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟนาหนาว
การเกษตร1
การเกษตร2
การเกษตร3
การเกษตร4
สานักงานสหกรณ์จังหวัด โครงการวิถีแก้จนของคนสหกรณ์ บ้านหนองบัว D187 กรมส่งเสริม
D187 กรมส่งเสริม
D187 กรมส่งเสริม
D187 กรมส่งเสริม
สุโขทัย
สหกรณ์1
สหกรณ์2
สหกรณ์3
สหกรณ์4
สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ
โครงการบ้าน วัด โรงเรียน : การพัฒนาแบบมี
D188 สานักงานการ D188 สานักงานการ D188 สานักงานการ D188 สานักงานการ
จังหวัดนครสวรรค์
ส่วนร่วมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชและ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
ปฏิรูปที่ดนิ เพือ่
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
สมุนไพรทางการเกษตรและแปรรูป ในเขตปฏิรูป
เกษตรกรรม1
เกษตรกรรม2
เกษตรกรรม3
เกษตรกรรม4
ที่ดนิ อาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงำนเกษตรจังหวัด
ขอนแก่น
สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดชลบุรี
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองหนองปรือ
-

โครงกำรจิ้งหรีดเงินล้ำนแสนตอ
โครงการโนนเขวา โมเดล
โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวทางเลือกของ
จังหวัดชลบุรี
โครงการสร้างโอกาส เสริมพลังให้คนพิการมี
อาชีพมีงานทา
-

D189 จังหวัดขอนแก่น1

D189 จังหวัด D189 จังหวัดขอนแก่น3 D189 จังหวัดขอนแก่น4
ขอนแก่น2
D190 จังหวัดขอนแก่น1
D190 จังหวัด D190 จังหวัดขอนแก่น3 D190 จังหวัดขอนแก่น4
ขอนแก่น2
D191 จังหวัดชลบุร1ี D191 จังหวัดชลบุร2ี D191 จังหวัดชลบุร3ี
D191 จังหวัดชลบุร4ี
D192 เทศบาลเมือง D192 เทศบาลเมือง
หนองปรือ จังหวัดชลบุร1ี หนองปรือ จังหวัด
ชลบุร2ี
D193 กรมการพัฒนา
D193 กรมการ
ชุมชน1
พัฒนาชุมชน2

D192 เทศบาลเมือง
หนองปรือ จังหวัด
ชลบุร3ี
D193 กรมการพัฒนา
ชุมชน3

D192 เทศบาลเมือง
หนองปรือ จังหวัด
ชลบุร4ี
D193 กรมการพัฒนา
ชุมชน4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

รหัสกองเชียร์
D194 กรมสวัสดิการ D194 กรมสวัสดิการ D194 กรมสวัสดิการ D194 กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน1 และคุ้มครองแรงงาน2 และคุ้มครองแรงงาน3 และคุ้มครองแรงงาน4

D194 รางวัลการบริหาร
เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม

ดี

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

-

-

D195 รางวัลการบริหาร
เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม

ดี

สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

-

-

D196 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

กรมการพัฒนาชุมชน

-

โครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่อง
แต่งกายและเคหะสิ่งทอ

D197 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

กรมการพัฒนาชุมชน

-

D198 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

กรมการพัฒนาชุมชน

D199 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

D200 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

D195 สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา1

D195 สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา3

D196 กรมการพัฒนา
ชุมชน1

D195 สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา2
D196 กรมการ
พัฒนาชุมชน2

โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน

D197 กรมการพัฒนา
ชุมชน1

D197 กรมการ
พัฒนาชุมชน2

D197 กรมการพัฒนา
ชุมชน3

D197 กรมการพัฒนา
ชุมชน4

-

สารัชไรซ์ แบรนด์ ขับเคลื่อนสู่บุรีรัมย์โมเดล

D198 กรมการพัฒนา
ชุมชน1

D198 กรมการ
พัฒนาชุมชน2

D198 กรมการพัฒนา
ชุมชน3

D198 กรมการพัฒนา
ชุมชน4

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

-

โครงการการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้า
เสรี

D199 กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ1

ดี

กรมประมง

-

ปลาของพ่อ หล่อเลียงชีวิตพิชิตความจนคนท่าข้าม

D200 กรมประมง1

D199 กรมเจรจา D199 กรมเจรจาการค้า D199 กรมเจรจา
การค้าระหว่าง
ระหว่างประเทศ3 การค้าระหว่างประเทศ4
ประเทศ2
D200 กรมประมง2 D200 กรมประมง3
D200 กรมประมง4

D201 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

กรมประมง

-

อนุรักษ์พันธุ์ปลาประจาถิ่นบริเวณพืนที่ตน้ นามูล

D201 กรมประมง1

D201 กรมประมง2

D202 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

กรมพัฒนาที่ดนิ

-

คันนาพารวย คูนาสวย ช่วยขจัดภัยแล้ง
D202 กรมพัฒนาที่ดนิ 1
ตาบลบึงกระจับ อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

D203 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

-

ศูนย์สง่ เสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพืนที่สงู
(ศสส.)

D202 กรมพัฒนา
ที่ดนิ 2

D195 สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา4
D196 กรมการพัฒนา D196 กรมการพัฒนา
ชุมชน3
ชุมชน4

D201 กรมประมง3

D201 กรมประมง4

D202 กรมพัฒนาที่ดนิ 3 D202 กรมพัฒนาที่ดนิ 4

D203 กรมพัฒนาสังคม D203 กรมพัฒนา D203 กรมพัฒนาสังคม D203 กรมพัฒนา
และสวัสดิการ1
สังคมและสวัสดิการ2
และสวัสดิการ3
สังคมและสวัสดิการ4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

รหัสกองเชียร์

ชื่อผลงำน

D204 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

กองบัญชาการกองทัพไทย

-

ภูคาโมเดล : ต้นแบบฟื้นฟูสภาพป่าต้นนาด้วย
หลักกสิกรรมธรรมชาติ บ้านใหม่ภูคา อาเภอปัว
จังหวัดน่าน

D204 กองบัญชาการ
กองทัพไทย1

D204
กองบัญชาการ
กองทัพไทย2

D205 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม

-

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มกาแฟบ้านถาสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร

D206 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

-

สานเพื่อก่อ ซ่อมเพื่อสร้าง SYNERGY OF KRABI

D205 สานักงานการ D205 สานักงานการ D205 สานักงานการ D205 สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม1
เกษตรกรรม2
เกษตรกรรม3
เกษตรกรรม4
D206 สานักงาน
D206 สานักงาน
D206 สานักงาน
D206 สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ปลัดกระทรวงการ
ปลัดกระทรวงการ
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ พัฒนาสังคมและ พัฒนาสังคมและความ พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์1
ความมั่นคงของ
มั่นคงของมนุษย์3
มั่นคงของมนุษย์4
มนุษย์2

D207 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

-

รวมพลัง รวมใจ สุโขทัยเมืองผาสุก

D207 สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์1

D208 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-

โครงการการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีสว่ น
ร่วมของชุมชนบ้านควนอินนอโม

D208 สานักงาน
D208 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม1
และสิ่งแวดล้อม2

D209 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

-

พรุหมาก - เกาะครก ร่วมใจบาบัดยาเสพติด

D210 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

จังหวัดขอนแก่น

-

ขอนแก่นรวมใจ ลดมลพิษทางอากาศ (PM 2.5)
เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

D209 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข1
D210 จังหวัดขอนแก่น1

D209 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข2
D210 จังหวัด
ขอนแก่น2

D209 สานักงาน
D209 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข3
สาธารณสุข4
D210 จังหวัดขอนแก่น3 D210 จังหวัดขอนแก่น4

D211 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

จังหวัดขอนแก่น

-

ถังขยะล่องหนตาบลบ้านแฮด

D211 จังหวัดขอนแก่น1

D211 จังหวัด
ขอนแก่น2

D211 จังหวัดขอนแก่น3 D211 จังหวัดขอนแก่น4

D212 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

จังหวัดตาก

-

การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อแนวชายแดนชเวนโกกโก่

D212 จังหวัดตาก1

D212 จังหวัดตาก2

D207 สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์2

D204 กองบัญชาการ
กองทัพไทย3

D204 กองบัญชาการ
กองทัพไทย4

D207 สานักงาน
D207 สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์3
มั่นคงของมนุษย์4
D208 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม3

D212 จังหวัดตาก3

D208 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม4

D212 จังหวัดตาก4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

รหัสกองเชียร์

ชื่อผลงำน

D213 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

-

การพัฒนาเมืองด้วยทุนทางวัฒนธรรม (หลาดชุม
ทางทุ่งสง)

D213 จังหวัด
นครศรีธรรมราช1

D213 จังหวัด
นครศรีธรรมราช2

D214 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

จังหวัดเพชรบุรี

-

โครงการชุมชนสีเขียวร่วมใจ ลดภัยคาร์บอน
จังหวัดเพชรบุรี

D215 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

จังหวัดสมุทรปราการ

-

D216 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

จังหวัดสมุทรสงคราม

D217 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

D218 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

D214 จังหวัดเพชรบุรี1

D214 จังหวัด
เพชรบุรี2

รณรงค์คดั แยกขยะตังแต่ตน้ ทาง

D215 จังหวัด
สมุทรปราการ1

D215 จังหวัด
สมุทรปราการ2

D215 จังหวัด
สมุทรปราการ3

D215 จังหวัด
สมุทรปราการ4

-

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน

D216 จังหวัด
สมุทรสงคราม1

D216 จังหวัด
สมุทรสงคราม2

D216 จังหวัด
สมุทรสงคราม3

D216 จังหวัด
สมุทรสงคราม4

สถาบันวิจัยและพัฒนาพืนที่สงู
(องค์การมหาชน)

-

มั่นคงด้วยอาหาร ธนาคารในป่า รักษาทรัพยากร

ดี

สถาบันวิจัยและพัฒนาพืนที่สงู
(องค์การมหาชน)

-

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ภายใต้ที่ดนิ จากัด

D219 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

D217 สถาบันวิจัย
และพัฒนาพืนที่สงู
(องค์การมหาชน)2
D218 สถาบันวิจัย
และพัฒนาพืนที่สงู
(องค์การมหาชน)2
D219 เทคโนโลยี
อวกาศ2

D217 สถาบันวิจัยและ D217 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพืนที่สงู
พัฒนาพืนที่สงู
(องค์การมหาชน)3
(องค์การมหาชน)4
D218 สถาบันวิจัยและ D218 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพืนที่สงู
พัฒนาพืนทีส่ งู
(องค์การมหาชน)3
(องค์การมหาชน)4
D219 เทคโนโลยี
D219 เทคโนโลยี
อวกาศ3
อวกาศ4

D220 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

D217 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพืนที่สงู (องค์การ
มหาชน)1
D218 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพืนที่สงู (องค์การ
มหาชน)1
D219 เทคโนโลยีอวกาศ1

D220 สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล1

D220 สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล3

D221 รางวัลการบริหาร
สัมฤทธิผลประชาชน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วม

ดี

D220 สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล2
D221 สถาบัน
พระปกเกล้า2

สถาบันพระปกเกล้า

-

-

พัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการมี
ส่วนร่วม ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัล
เพื่อชุมชน ตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง
โครงการปฏิบัตกิ ารเสริมสร้างพลังพลเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด

D221 สถาบัน
พระปกเกล้า1

D213 จังหวัด
นครศรีธรรมราช3

D213 จังหวัด
นครศรีธรรมราช4

D214 จังหวัดเพชรบุรี3 D214 จังหวัดเพชรบุรี4

D221 สถาบัน
พระปกเกล้า3

D220 สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล4
D221 สถาบัน
พระปกเกล้า4

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อผลงำน

รหัสกองเชียร์

D222 รางวัลการบริหาร
ผู้นาหุ้นส่วนความ
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ร่วมมือ

ดี

กรมพัฒนาที่ดนิ นายคาภีร์
หงษ์คา ประธานกลุ่มเกษตร
อินทรีย์แบบมีสว่ นร่วม(PGS)
ตาบลบึงกระจับ อาเภอวิเชียร
บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

-

คันนาพารวย คูนาสวย ช่วยขจัดภัยแล้ง
D222 กรมพัฒนาที่ดนิ
D222 กรมพัฒนา
ตาบลบึงกระจับ อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นายคาภีร์ หงษ์คา
ที่ดนิ นายคาภีร์ หงษ์
ประธานกลุ่มเกษตร
คา ประธานกลุ่ม
อินทรีย์แบบมีสว่ นร่วม เกษตรอินทรีย์แบบมี
(PGS) ตาบลบึงกระจับ
ส่วนร่วม(PGS)
อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัด ตาบลบึงกระจับ
เพชรบูรณ์1
อาเภอวิเชียรบุรี
จั
งD223
หวัดเพชรบู
โครงการชุมชนสีเขียวร่วมใจ ลดภัยคาร์บอน
D223 จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัรดณ์2

D223 รางวัลการบริหาร
ผู้นาหุ้นส่วนความ
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ร่วมมือ

ดี

จังหวัดเพชรบุรี นางจันทร์ธิมา
ปิ่นหิรัญ ประธานเครือข่าย
ทสม. อาเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

-

D224 รางวัลการบริหาร
ผู้นาหุ้นส่วนความ
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ร่วมมือ

ดี

จังหวัดนครศรีธรรมราช นาย
มรินทร์ ตันติชานาญกุล
รักษาการประธาน
คณะกรรมการประชาคม
วัฒนธรรมอาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

-

การพัฒนาเมืองด้วยทุนทางวัฒนธรรม (หลาดชุม
ทางทุ่งสง)

D224 จังหวัด
D224 จังหวัด
D224 จังหวัด
D224 จังหวัด
นครศรีธรรมราช นาย นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช นาย นครศรีธรรมราช นาย
มรินทร์ ตันติชานาญกุล นายมรินทร์ ตันติ มรินทร์ ตันติชานาญกุล มรินทร์ ตันติชานาญกุล
รักษาการประธาน
ชานาญกุล
รักษาการประธาน
รักษาการประธาน
คณะกรรมการ
รักษาการประธาน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ประชาคมวัฒนธรรม
คณะกรรมการ
ประชาคมวัฒนธรรม ประชาคมวัฒนธรรม
อาเภอทุ่งสง จังหวัด ประชาคมวัฒนธรรม อาเภอทุ่งสง จังหวัด อาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช1
อาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช3
นครศรีธรรมราช4
นครศรีธรรมราช2

D225 รางวัลการบริหาร
ผู้นาหุ้นส่วนความ
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ร่วมมือ

ดี

นายวิสตู ร นวมศิริ อดีต
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางบ่อล่าง หมู่
๑๐ ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

-

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน

D225 นายวิสตู ร นวมศิริ D225 นายวิสตู ร
D225 นายวิสตู ร
D225 นายวิสตู ร
อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้าน
นวมศิริ อดีต
นวมศิริ อดีตผู้ใหญ่บ้าน นวมศิริ อดีตผู้ใหญ่บ้าน
บางบ่อล่าง หมู่ ๑๐
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบาง บ้านบางบ่อล่าง หมู่
บ้านบางบ่อล่าง หมู่
ตาบลบางแก้ว อาเภอ
บ่อล่าง หมู่ ๑๐
๑๐ ตาบลบางแก้ว
๑๐ ตาบลบางแก้ว
เมือง จังหวัด
ตาบลบางแก้ว อาเภอ อาเภอเมือง จังหวัด
อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม1
เมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม3
สมุทรสงคราม4
สมุทรสงคราม2

จังหวัดเพชรบุรี

D222 กรมพัฒนาที่ดนิ D222 กรมพัฒนาที่ดนิ
นายคาภีร์ หงษ์คา
นายคาภีร์ หงษ์คา
ประธานกลุ่มเกษตร
ประธานกลุม่ เกษตร
อินทรีย์แบบมีสว่ นร่วม อินทรีย์แบบมีสว่ นร่วม
(PGS) ตาบลบึงกระจับ (PGS) ตาบลบึงกระจับ
อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
อาเภอวิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์3
จังหวัดเพชรบูรณ์4

D223 จังหวัดเพชรบุรี D223 จังหวัดเพชรบุรี
นางจันทร์ธิมา ปิ่นหิรัญ
เพชรบุรี นาง
นางจันทร์ธิมา ปิ่น
นางจันทร์ธิมา ปิ่น
ประธานเครือข่าย ทสม. จันทร์ธิมา ปิ่นหิรัญ หิรัญ ประธานเครือข่าย หิรัญ ประธานเครือข่าย
อาเภอท่ายาง จังหวัด ประธานเครือข่าย
ทสม. อาเภอท่ายาง
ทสม. อาเภอท่ายาง
เพชรบุรี1
ทสม. อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี3
จังหวัดเพชรบุรี4
จังหวัดเพชรบุรี2

ลำดับรับ
รำงวัล
ผ่ำน
Zoom

รำงวัล

ประเภทรำงวัล

ระดับ

หน่วยงำน

D226 รางวัลการบริหาร
เลื่องลือขยายผล
ราชการแบบมีสว่ นร่วม

ดี

กรมพัฒนาที่ดนิ

D227 รางวัลการบริหาร
ร่วมใจแก้จน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม

ดี

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

D228 รางวัลการบริหาร
ร่วมใจแก้จน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม

ดี

กรมที่ดนิ

D229 รางวัลการบริหาร
ร่วมใจแก้จน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม
D230 รางวัลการบริหาร
ร่วมใจแก้จน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม

ดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

D231 รางวัลการบริหาร
ร่วมใจแก้จน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม
D232 รางวัลการบริหาร
ร่วมใจแก้จน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม
D233 รางวัลการบริหาร
ร่วมใจแก้จน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม

ดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ดี

กรมหม่อนไหม

ดี

สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

D234 รางวัลการบริหาร
ร่วมใจแก้จน
ราชการแบบมีสว่ นร่วม

ดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
-

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว จังหวัด
เชียงราย
สานักจัดการที่ดนิ ของรัฐ

สานักงานสหกรณ์จังหวัด
ตาก
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สงขลา
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
อานาจเจริญ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ กาญจบุรี
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รหัสกองเชียร์

ชื่อผลงำน
ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร
บ้านโนนยาง จังหวัดยโสธร และบ้านโนนสูง
จังหวัดอานาจเจริญ

D226 กรมพัฒนาที่ดนิ 1

D226 กรมพัฒนา
ที่ดนิ 2

D226 กรมพัฒนาที่ดนิ 3 D226 กรมพัฒนาที่ดนิ 4

โครงการศูนย์เรียนรู้และจาหน่ายผ้าทอกระเหรี่ยง
ครบวงจร บ้านค้างใจ

D227 กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว1

D227 กรมกิจการสตรี D227 กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว3 และสถาบันครอบครัว4

โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ ในที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความ
ยากจน และพัฒนาชนบท
โครงการร่วมใจแก้จนชุมชนชาติพันธุ์ สหกรณ์
พัฒนาพืนที่สงู แบบโครงการหลวงพบพระ จากัด
โครงการส้มแขกพืชอัตลักษณ์ สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจแก่ชุมชน สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย
จากัด
โครงการส่งเสริมเลียงสุกรครบวงจร แก้หนี แก้จน

D228 กรมที่ดนิ 1

D227 กรมกิจการ
สตรีและสถาบัน
ครอบครัว2
D228 กรมที่ดนิ 2

D229 กรมส่งเสริม
สหกรณ์1
D230 กรมส่งเสริม
สหกรณ์1

D229 กรมส่งเสริม
สหกรณ์2
D230 กรมส่งเสริม
สหกรณ์2

โครงการสร้างอาชีพปลูกหม่อนเลียงไหม เพิ่ม
รายได้แก้จน
โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม พลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ฟื้นฟู ดิน นา ป่า
อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

กองแผนและงบประมาณ โครงการนาคือชีวิต : ศาสตร์พระราชา สู่แปลง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เกษตรผสมผสานประชารัฐ
ปัตตานี

D228 กรมที่ดนิ 3

D228 กรมที่ดนิ 4

D229 กรมส่งเสริม
สหกรณ์3
D230 กรมส่งเสริม
สหกรณ์3

D229 กรมส่งเสริม
สหกรณ์4
D230 กรมส่งเสริม
สหกรณ์4

D231 กรมส่งเสริม
สหกรณ์1
D232 กรมหม่อนไหม1

D231 กรมส่งเสริม
D231 กรมส่งเสริม
D231 กรมส่งเสริม
สหกรณ์2
สหกรณ์3
สหกรณ์4
D232 กรมหม่อน D232 กรมหม่อนไหม3 D232 กรมหม่อนไหม4
ไหม2
D233 สานักงาน
D233 สานักงาน
D233 สานักงาน
D233 สานักงาน
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม1
และสิ่งแวดล้อม2
และสิ่งแวดล้อม3
และสิ่งแวดล้อม4
D234 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี1

D234 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี2

D234 องค์การบริหาร D234 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี3 ส่วนจังหวัดปัตตานี4

