
 

ประกาศ 
รายชื่อผลงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ 

รางวัลเกียรติยศสำหรับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
สาขาบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 

 และสาขาการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล 
ขั้นตอนที่ ๑ 

---------------------------------------------------- 

ตามที ่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย        
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลในทางปฏบิตัิ
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวก 
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับมาตรฐาน  
ให้เทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งเข้าสู่องค์การที่เป็นเลิศ นั้น 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และ
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕   
ได้พิจารณาผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเกียรติยศสำหรับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ และสาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ขั้นตอนที่ ๑ แล้ว มีมติเห็นชอบ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. รางวัลเกียรติยศสำหรับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ จำนวน ๓ รางวัล ดังนี้ 

ลำดับ หน่วยงาน 
1 กรมควบคุมโรค 
2 กรมสรรพากร 
3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารางวัลฯ จะได้รับการตรวจประเมินฯ ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน 
และ/หรือ การสัมภาษณ์ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิทัศน์ (Video Conference) ระหว่าง 
วันที่ ๑-๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการนัดหมายกำหนดการตรวจประเมินอีกครั้ง 

๒. สาขาบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ (ไม่รวมประเภทอื่น ๆ ซึ่งได้
ประกาศผลไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ จำนวน ๑๐ รางวัล แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” จำนวน ๑ รางวัล 
ผลงานในกลุ่มที่ ๑ จะได้รับการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลงาน โดยการตรวจประเมิน ณ พื้นที่

ปฏิบัติงานจริง (Site Visit) และ/หรือ การสัมภาษณ์ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิทัศน์ (Video 
Conference) หรือให้หน่วยงานจัดทำคลิปวีดิทัศน์ หรือถ่ายทอดสดนำเสนอผลงาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – 
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สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการนัดหมายกำหนดการตรวจประเมินอีกครั ้ง ทั ้งนี้         
ผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็นระดับดีหรือไม่ผ่าน หากในการตรวจประเมินแล้วพบว่าผลงานไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ 

 
ที ่ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน 
๑ กรมการขนส่งทางบก สำนักการขนส่งสินค้า    การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการ

ขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)       
ขั้นก้าวหน้า เพ่ือยกระดับการขนส่ง
สินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก
แบบควบคุมอุณหภูมิของประเทศไทย 

 
กลุ่มที่ ๒ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดี” จำนวน ๙ รางวัล 

ผลงานในกลุ่มที่ ๒ จะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันผลงานอีกครั้ง โดยจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม 
รวม ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ข้อมูลแสดงวิธีการ/กลยุทธ์ในการนำผลงานต้นแบบไปขยายผล (๒) ข้อมูล
แสดงระบบ/กลไกที่หน่วยงานใช้ในการติดตามและประเมินผลผลงาน เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของ     
งานบริการและเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการ พร้อมผลประเมิน (๓) ข้อมูลเชิงสถิติที่แสดง ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ข้อมูลการวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยเปรียบเทียบกับผลงาน
ต้นแบบ  

โดยโปรดอธิบายรายละเอียด ความยาวไม่เกิน ๓ หน้า กระดาษ A4 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf 
ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทางเว็บไซต์การสมัครรางวัลเลิศรัฐออนไลน์ https://awards.opdc.go.th/awardsregister 
โดยใช้ Username และ Password เดิมที่ใช้ในการสมัครรางวัล เพ่ืออัปโหลดเอกสารข้อมูลเพ่ิมเติมภายในวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากข้อมูลเพิ่มเติมมีความชัดเจนและโดดเด่น ผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็น
ระดับดีเด่น จะได้รับการเข้าตรวจประเมิน ณ พื้นท่ีปฏิบัติงาน (Site Visit) หรือการสัมภาษณ์ผ่านการประชุม
ทางไกลด้วยระบบวีดิทัศน์ (Video Conference) หรือให้หน่วยงานจัดทำคลิปวีดิทัศน์ หรือถ่ายทอดสด
นำเสนอผลงาน รวมทั้งสามารถถูกปรับเป็นไม่ผ่าน หากพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลฯ หรือข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณา  

 
ที ่ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน 
๑ กรมสุขภาพจิต  กองบริหารระบบบริการ

สุขภาพจิต 
การยกระดับการพัฒนาระบบบริการ
ด่านหน้า หน่วยบริการจิตเวช สังกัด
กรมสุขภาพจิต 

๒ กรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ 

- การยกระดับกระบวนการจ่ายเงิน
อุดหนุนในรูปแบบ e-Service ทั้งระบบ 

๓ กรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ 

สำนักงานช่วยเหลือ 
ทางการเงินแก่ผู้เสียหาย 
และจำเลยในคดีอาญา 

การกระจายอำนาจการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อ       
ในคดีอาญาให้เต็มพ้ืนที่ครอบคลุม   
ทั่วประเทศ 
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ที ่ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน 
๔ กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรค

ที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา 
การเฝ้าระวังโรคเท้าช้างในพ้ืนที่แพร่โรค
ของจังหวัดนราธิวาสในชุมชน 

๕ กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข   

เครือข่ายห้องปฏิบัติการเสริม      
ความเข้มแข็งเฝ้าระวังการกลายพันธุ์
ไวรัสก่อโรคโควิด 19 ในไทย 

๖ กองทัพบก  โรงพยาบาล 
ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 

ระบบตรวจสอบใบรับรองแพทย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) 

๗ สำนักงานปลัด  
กระทรวงสาธารณสุข  

งานการพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

การขยายผลการพัฒนาการรับรู้อาการเตือน 
และการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
ในชุมชนแบบหพุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ของอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

๘ กองทัพบก  โรงพยาบาล 
ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 

อุปกรณ์ช่วยล้างดวงตาในเชิงอุตสาหกรรม 

๙ กรมการแพทย์  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี   AI Chest 4All (DMS–TU) For Thai 
People 

 
๓. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล  (ไม่รวมประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งได้

ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ และ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ จำนวน ๘ รางวัล แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” จำนวน ๗ รางวัล 
ผลงานในกลุ่มที่ ๑ จะได้รับการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลงาน โดยการตรวจประเมิน ณ พื้นที่

ปฏิบัติงาน (Site Visit) และ/หรือ การสัมภาษณ์ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิทัศน์  (Video 
Conference) หรือให้หน่วยงานจัดทำคลิปวีดิทัศน์ หรือถ่ายทอดสดนำเสนอผลงาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม  
– สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการนัดหมายกำหนดการตรวจประเมินอีกครั้ง ทั้งนี้        
ผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็นระดับดีหรือไม่ผ่าน หากในการตรวจประเมินแล้วพบว่าผลงาน 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ 

ที่ หน่วยงาน ผลงาน 
๑ กรมสุขภาพจิต ภาคีหุ้นส่วนร่วมใจ แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต พัฒนาคุณภาพชีวิต

ครบวงจร 
๒ กรมประมง "ห้วยถ้ามด - หนองพัง" แหล่งน้ำฝั่งโขง เชื่อมโยงเครือข่าย  

ขยายผลธนาคารสัตว์น้ำฯ 
๓ สถาบ ันว ิจ ัยและพ ัฒนา

พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
เลื่องลือขยายงาน บ้านปางแดงใน ต้นแบบต่อยอด Towards SDGs 

๔ กรมป่าไม ้ โครงการ Our Khung BangKachao : พัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า 
สู่ความยั่งยืน 

๕ กรมทร ัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

ชุมชนชายฝั่งเข้มแข็ง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยั่งยืน 



 

 

- 4 - 

ที่ หน่วยงาน ผลงาน 
๖ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน 
นิคมอุตสาหกรรม GOOD LABOUR PRACTICES : GLP         
โดยผ่านกลไกการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

๗ กรมสอบสวนคดีพิเศษ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ : กรณีขยายผลการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูล
ข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) 

กลุ่มที่ ๒ ผลงานที่ได้รับรางวัล “ระดับดี” จำนวน ๑ รางวัล 

 ผลงานในกลุ่มที่ ๒ จะได้รับการตรวจสอบเพ่ือยืนยันผลงานอีกครั้ง โดยจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม   
รวม ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) ข้อมูลเชิงสถิติที่แสดงผลผลิต ผลลัพธ์ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากผลงาน     
(๒) ข้อมูลแสดงกระบวนการและผลสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของผลงาน 

โดยโปรดอธิบายรายละเอียด ความยาวไม่เกิน ๓ หน้า กระดาษ A4 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf 
ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทางเว็บไซต์การสมัครรางวัลเลิศรัฐออนไลน์ https://awards.opdc.go.th/awardsregister 
โดยใช้ Username และ Password เดิมที่ใช้ในการสมัครรางวัล เพ่ืออัปโหลดเอกสารข้อมูลเพ่ิมเติมภายในวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ท ั ้ งนี้  หากข้อมูลเพิ ่มเต ิมมีความชัดเจนและโดดเด ่น ผลการประเม ินสามารถ 
ถูกปรับเป็นระดับดีเด่น และเข้ารับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) หรือการสัมภาษณ์
ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิทัศน์ (Video Conference) หรือให้หน่วยงานจัดทำคลิปวีดิทัศน์       
หรือถ่ายทอดสดนำเสนอผลงาน รวมทั้งสามารถถูกปรับเป็นไม่ผ่าน หากพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์
การพิจารณารางวัลฯ หรือข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณา  

ลำดับ หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล ผลงาน 
๑ สถาบันพระปกเกล้า โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง (Citizen 

Empowerment for Healthy Democracy : KPI-CE) 
 

ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด สำหรับการประกาศผลการพิจารณา
รางวัลฯ ขั้นตอนสุดท้าย สำนักงาน ก.พ.ร. จะประกาศผลให้ทราบในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
---------------------------------------------------- 

กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ 

สำนักงาน ก.พ.ร. 
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

หมายเหตุ :  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
• สาขาบริการภาครัฐ  

- โทรศัพท ์หมายเลข ๐๘ ๓๔๓๑ ๐๔๖๗ และ ๐๙ ๙๔๔๙ ๖๖๙๘   
- E-mail : tpsaopdc2022@gmail.com  

• สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ยกเว้นประเภทร่วมใจแก้จน) 
- โทรศัพท ์หมายเลข ๐๙ ๐๒๒๓ ๔๔๔๙ และ ๐๙ ๐๒๔๕ ๓๒๖๔ 
- E-mail : psea2565@gmail.com 




