
 

 
 

ประกาศ 
รายชื่อผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ผ่านการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2558 

-------------------------------------- 
  ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในการประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้พิจารณาผลงานที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2558 โดยมีผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ผ่านการประเมินรางวัล ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่
  1. กลุ่มผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล “ระดับด/ีดีเด่น” 
  2. กลุ่มผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล “ระดับด”ี 
  3. กลุ่มผลงานที่ผ่านเงื่อนไขการพิจารณารางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 
  โดยผลงานในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 จะได้รับการตรวจประเมิน ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) 
ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งก าหนดการตรวจประเมิน ให้หน่วยงาน
ทราบต่อไป 
  ส าหรับผลงานในกลุ่มที่ 2 คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ส านักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของผลงานอีกครั้ง ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งหลักฐานเพ่ิมเติมต่อไป 
  ทั้งนี้ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ผ่านการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2558 
ดังรายชื่อข้างท้าย 
 

1. กลุ่มผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล “ระดับดี/ดีเด่น” จ านวน 30 ผลงาน 
 

ล าดับ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อผลงาน 

รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 

- ไม่มีผลงานได้รับการพิจารณา “ระดับด/ีดีเด่น” - 

รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 

1 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ การจัดการความรู้สู่ทุเรียนคุณภาพ 
ชั้นเลิศ 4 ไร่ล้าน 

2 กรมการค้าภายใน กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กระบวนการพัฒนาและส่งเสริม
ศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน 
(Farm Outlet) เพื่อรองรับ
โครงการจัดหาตลาดให้เกษตรกร
และการบริหารจัดการข้าวแบบ
ยั่งยืน จังหวัดกาญจนบุรี 

3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
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ล าดับ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อผลงาน 

รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

1 กรมป่าไม ้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ วิจัยและพัฒนาศักยภาพเทพทาโร 
(จากไม้หอมมงคลสู่ไม้เศรษฐกิจ) 

2 กรมวิทยาศาสตร์การ 
แพทย์ 

ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ การป้องกันผื่นแพ้ยารุนแรงชนิด 
Steven-Johnson Syndrome 
(SJS) และ Toxic Epidermal 
Necrolysis (TEN) จากยา 
Carbamazepine/Oxcarbazepine 
ด้วยการประเมินความเสี่ยงทาง
พันธุกรรมชนิด HLA-B*15:02 

3 กรมการแพทย์ กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ 
สถาบันประสาทวิทยา 

การใช้เครื่องกระตุ้นและรับ
สัญญาณประสาท ในงานผ่าตัด
ผู้ป่วยเส้นประสาทควบคุม
กล้ามเนื้อใบหน้าพิการ 

4 โรงพยาบาลศูนย์วชิระ
ภูเก็ต 

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
 

Transfer incubator แบบครอบตัว
ทารกบนเปลนอน 

5 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี  

อุปกรณ์กันกัดกล้องส่องตรวจ
หลอดลม Rama-Chest D.I.Y 

6 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์โรคหัวใจ นวัตกรรม "ชุดสายยางประกอบเทียม" 

7 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน)  

ฝ่ายศูนย์บริหารค าสั่งซื้อและลูกค้า
สัมพันธ์ 

Financial Supply Chain 
Management : Direct Approve 

รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(ปรับจากประเภทรางวัล
นวัตกรรมการบริการ 
ที่เป็นเลิศ) 

กองข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาระบบตรวจสอบค้น
ข้อมูลนิติบุคคลผ่านสมาร์ทโฟน 
DBD e-Service Application 

2 กรมส่ ง เสริมการค้ า
ระหว่างประเทศ 

ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการ DITP ConnectL 
Mobile Application ด้านการค้า
ระหว่างประเทศส่วนบุคคล 

3 กรมสุขภาพจิต 
(ปรับจากประเภทรางวัล
นวัตกรรมการบริการ 
ที่เป็นเลิศ) 

ส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต โครงการพัฒนาระบบ Data Center  
ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย 
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ล าดับ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อผลงาน 

4 กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขัง 
จิตเวชในเรือนจ า 

5 กระทรวงศึกษาธิการ 
(ปรับจากประเภทรางวัล
นวัตกรรมการบริการ 
ที่เป็นเลิศ) 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การให้บริการคัดส าเนาทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

6 กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน
พลังงาน 

สร้างคน ซ่อมงาน...หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ 

7 กรมพัฒนาที่ดิน กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน แผนที่และสารสนเทศดินเพ่ือการใช้
และบริหารจัดการที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (Soil maps and 
information for the use and 
management of land to achieve 
maximum benefit) 

8 กรมปศุสัตว์  พลิกวิกฤตโรคไข้หวัดนกสู่โอกาส
ส่งออกปศุสัตว์ไทยแสนล้าน 

9 กรมควบคุมโรค ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 
จังหวัดชลบุร ี

พัทยารักษ์: บริการที่เข้าถึง  เข้าใจ  
สู่การพัฒนาการรักษาโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์ เมืองพัทยา 

10 กรมส่งเสริมสหกรณ์  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ระบบการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือความ
ยั่งยืนขององค์กรสหกรณ์การเกษตร
นาหม่อม จ ากัด ศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน (สร้าง
คน สร้างทุน สร้างธุรกิจ สร้าง
สวัสดิการ สร้างพันธมิตรกับสังคม) 

11 กรมศุลกากร 
 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และส านักพิกัดอัตราศุลกากร 

การจัดท าฐานข้อมูลสินค้าควบคุมการ
น าเข้า-ส่งออก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การให้บริการและปกป้องสังคมของ
กรมศุลกากร 

12 กรมศุลกากร ส่วนตรวจสอบเขตปลอดอากร “เทคนิคการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory 
Control Systems) Make Easier 
More Efficient” 

13 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ โรงพยาบาลต ารวจ การพัฒนาระบบการดูแลทารกคลอด
ก่อนก าหนดโรงพยาบาลต ารวจ 
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ล าดับ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อผลงาน 

14 กรมการขนส่งทางบก ส านักการขนส่งผู้โดยสาร การใช้เทคโนโลยี (GPS) ในการก ากับ
ดูแลรถโดยสารสาธารณะ 

15 กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ ส านักมาตรฐานการบัญชีและการ
สอบบัญชี 

การพัฒนาคุณภาพการบริการ
งานสอบบัญชีด้วย “ระบบกระดาษ
ท าการอิเล็กทรอนิกส์” (Enhancing 
Audit Service Quality With 
Electronic Working Papers) 

16 จงัหวัดสระบุรี ทีมพัฒนาคุณภาพบริการกุมารเวชกรรม  
โรงพยาบาลสระบุรี 

การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยเด็กมะเร็ง 

17 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานประกันสังคม  
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

คลินิก 108 : บริการที่เป็นเลิศส าหรับ
ประชาชน 

18 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์อุบัติเหตุ  
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

ช่องทางด่วนในบริการรักษาด้วยการ
ผ่าตัดฉุกเฉินในผู้บาดเจ็บรุนแรงที่
ศีรษะ (Severe Head Injury Fast 
Tract) : จากโรงพยาบาลชุมชน สู่
ห้องผ่าตัด 

19 เทศบาลนครล าปาง กองคลัง การบริหารจัดการด้านจัดเก็บภาษีท่ี
เป็นเลิศ 

20 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เดินห้างสบายใจ จ่ายค่าไฟฟ้าที่ PEA 
 
2. กลุ่มผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล “ระดับดี” จ านวน 36 ผลงาน 
 

ล าดับ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อผลงาน 

รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 

- ไม่มีผลงานได้รับการพิจารณา “ระดับด”ี - 

รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ  

1 ส านักงานปลัดส านัก 
นายกรัฐมนตรี 

ส านักตรวจราชการ การพัฒนาระบบการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ 

2 กรมการแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า การบูรณาการการดูแลผู้ป่วยราชการ
สนามจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3 กรมอนามัย กลุ่มงานอนามัยเด็กวัยเรียน
และเยาวชน ส านักส่งเสริม
สุขภาพ 

การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
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ล าดับ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อผลงาน 

4 กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ผลส าเร็จของโครงการแกล้งดินในการ
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 

5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์แม่สอด 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 

Seed for grain by Cooperative 
movement 

6 การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

กองสิทธิประโยชน์  
ฝ่ายบริการผู้ประกอบกิจการ 

โครงการมิติใหม่การให้บริการคนต่าง
ด้าวในนิคมอุตสาหกรรม (Mobile 
Service) 

7 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

 การบริการด้านการยกระดับนวัตกรรม
ของประเทศ 

รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

1 กรมควบคุมโรค ส านักงานป้องกันควบคุมโรค
ที ่12 สงขลา 

การพัฒนาระบบออกเอกสารรับรอง
การให้บริการวัคซีนผ่านระบบ
ออนไลน์แก่ผู้เดินทางไปประกอบ 
พิธีฮัจญ์ 

2 กรมบังคับคด ี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการค้นหาทรัพย์ที่ประกาศขาย
ทอดตลาดผ่าน Smart Phone (LED 
Property) 

3 กรมบัญชีกลาง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
การคลังและบัญชีภาครัฐ 

ระบบทดสอบด้านการเงินการคลัง
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) 

4 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  

สายดูดเสมหะส าหรับเด็ก : MU-
Sucker 

5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ระบบงานบริการขอใช้ไฟฟ้าแบบ 
One Touch Service 

รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

1 กรมการแพทย์ทหารบก กองเภสัชกรรม โรงพยาบาล
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

โปรแกรมการป้องกันการแพ้ยา 

2 กรมการแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กระบวนการรักษาภาวะตัวเหลืองใน
ทารกแรกเกิดโดยใช้กระโจมส่องไฟ
แอลอีดี 

3 กรมการแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทัพค้นหา ปราบต้อกระจกสุกด้วย 
Lerprat Technique 

4 กรมการแพทย์ทหารบก แผนกระบาดวิทยา กองวิจัย 
สถาบันวิ จั ย วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหาร (สวพท.) 

การตรวจและรักษามาลาเรียเบ็ดเสร็จ 
ทหารกล้าชายแดน 
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ล าดับ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อผลงาน 

5 กรมเจ้าท่า กองมาตรฐานคนประจ าเรือ การพัฒนาระบบการสอบประเมิน
ความรู้ความสามารถของผู้ท าการใน
เรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์ 

6 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

กองทุนและส่งเสริมความ
เสมอภาคคนพิการ 

การรับช าระเงินกู้ยืมผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการและหน่วยบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 

8 กรมประมง ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ า
และปัจจัยการผลิต 

กระบวนงานการให้บริการออก
ใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าซาก
สัตว์น้ าผ่านระบบ Fisheries Single 
Window (FSW) 

9 กรมการขนส่งทางบก  ส่วนใบอนุญาตขับรถ ส านักงาน
ขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5   

การทดสอบขับรถยนต์ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-driving) 

10 กรมชลประทาน กองแผนงาน การพัฒนากระบวนการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 

11 กรมควบคุมโรค สถาบันบ าราศนราดูร การพัฒนาบริการเพ่ือส่งเสริมการ
ทราบสถานะผลเลือดเอชไอวี “เอดส์
หยุดแน่ แค่รู้เร็ว” 

12 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช
นครินทร์   

Psychiatric Wards in Health 
Region12: Go Together การ
พัฒนาหอผู้ป่วยจิตเวชเขตบริการ
สุขภาพที่ 12: ก้าวไกลไปด้วยกัน 

13 กรมสรรพากร ส านักงานสรรพากรภาค 3 ระบบบริหารและปฏิบัติการคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบบูรณาการ :  
ลอร์ด 1 (Comprehensive VAT 
administrat ion and refund 
system) 

14 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย เราจะพาเขากลับบ้านให้ได้ (HOME) 
15 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กรมสอบสอบสวนคดีพิเศษ การสร้างความเข้มแข็งภาครัฐและ

ประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกท าลายป่าด้วย 
DSI MAP 

16 กองบัญชาการกองทัพไทย ส านักงานพัฒนาภาค 3 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

โครงการท านบกั้นน้ าในพ้ืนที่ลาดลอน 
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ล าดับ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อผลงาน 

17 ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 
(ปรับจากประเภทรางวัล 
นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ) 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ORYOR Smart Application 

18 กรมปศุสัตว์  
(ปรับจากประเภทรางวัล 
บูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ) 

ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานด้านการปศุสัตว์ 

ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์
ผ่าน QR Code 

19 กรมการแพทย ์ โรงพยาบาลราชวิถี หลักการ 3 H กับกระบวนการดูแล
ผู้ป่วย เบาหวานมุ่งสู่คุณภาพของการ
ให้บริการเป็นเลิศ Diabetes 
Operation team of Rajavithi 
hospital Organized by H-3 
model (DOROH-3) 

20 กรมทรัพยากรน้ า 
(ปรับจากประเภทรางวัล 
ภาพรวมมาตรฐานการบริการที่
เป็นเลิศ) 

ส านักวิจัย พัฒนาและอุทก
วิทยา 

โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า
อย่างมีมาตรฐาน ในกรมทรัพยากรน้ า 

21 จังหวัดขอนแก่น  
(ปรับจากประเภทรางวัล 
บูรณาการการบริการที่เป็นเลศิ)  

โรงพยาบาลขอนแก่น บูรณาการระบบการจัดหาโลหิต
บริจาคอย่างเพียงพอและปลอดภัย 
โรงพยาบาลขอนแก่น 

22 จังหวัดตรัง งานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
โรงพยาบาลกันตัง 

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรัง 
เชิงรุก 

23 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ การพัฒนาระบบ Shipping Tools 
ส าหรับให้บริการจัดส่งสินค้าแก่กลุ่ม
ลูกค้าภาครัฐและเอกชน 

24 บริษัท ปตท. จ ากัด ( มหาชน )  ฝ่ายศูนย์บริหารค าสั่งซื้อและ
ลูกค้าสัมพันธ์ 

PTT Contact Center 1365 

   
 

3. กลุ่มผลงานที่ผ่านเงื่อนไขการพิจารณารางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จ านวน 15 ผลงาน 
 

ล าดับ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อผลงาน 

1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน 

สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
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ล าดับ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อผลงาน 

2 กรมวิชาการเกษตร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรนครราชสีมา 
ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 4 

การเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังเพ่ือเพ่ิม
รายได้เกษตรกร 

3 กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ 

ศูนย์บริการการค้าระหว่าง
ประเทศ 

การยกระดับประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านข้อมูล/ค าปรึกษา SMEs 
เพ่ือการส่งออก 

4 กรมการขนส่งทางบก ส่วนทะเบียนรถยนต์ 
ส านักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 

กระบวนงานการรับช าระภาษีรถ
ประจ าปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
(ด้วยระบบ Drive Thru) ครั้งที่ 
3/2558 

5 กรมการขนส่งทางบก ส่วนทะเบียนรถขนส่ง 
ส านักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 

การต่ออายุทะเบียนและช าระภาษีรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
(ภาษีรถขนส่งทั่วไทย) ครั้งที่ 3/2558 

6 กรมการขนส่งทางบก ส่วนใบอนุญาตขับรถ  
ส านักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 

การออกหน่วยรถโมบายบริการ
ทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และออกใบอนุญาตขับรถ 
ครั้งที่ 3/2558 

7 ส านักพระราชวัง โครงการส่วนพระองค์ สวน
จิตรลดา 

การพัฒนาพลังงานทดแทน เพ่ือความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน 

8 กรมประมง ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ า
และปัจจัยการผลิต 

กระบวนการให้บริการขอใบอนุญาต
น าเข้าส่งออกสัตว์น้ าซากสัตว์น้ า 

9 กรมปศุสัตว์ ส านักงานพัฒนาพันธุ์สัตว์ การผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่
อย่างยั่งยืน 

10 กรมปศุสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์
เพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง 

11 กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ภาพรวมมาตรฐานการบริการทาง
ห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ 

12 กรมการค้าภายใน ส านักก ากับและตรวจสอบ
เครื่องชั่ง 

กระบวนงานก ากับดูแลป้องกันการ
ทุจริต ในการใช้เครื่องชั่งรถยนต์ 
(เครื่องชั่งสินค้าเกษตร) 

13 จังหวัดลพบุรี ส านักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ระบบจัดคิวอัจฉริยะ (Genius Queue) 
ควบคุมระยะเวลาการให้บริการ 
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ล าดับ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อผลงาน 

14 เทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนช่างสุขาภิบาล  
ส านักการช่าง  

การรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่   
โดยการบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม และชุมชน 
 

15 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์  

การดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
จิตเวชในชุมชนโดยพระสงฆ์เปน็แกนน า 

  
อนึ่ง ส านักงาน ก.พ.ร. จะประกาศผลการพิจารณารางวัลรอบสุดท้ายในช่วงปลายเดือน

กรกฎาคม 2558  
--------------------------------------------------- 

กลุ่มพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
วันที่ 27 เมษายน 2558 


