ประกาศ
รายชื่อผลงานที่อยูในเกณฑผานการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติประจําป พ.ศ. 2559
-------------------------------------ดวยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ได พิ จ ารณาผลงานที่ ส มัค รขอรั บ รางวั ล บริ ก ารภาครั ฐ แห งชาติ
ประจําป พ.ศ. 2559 โดยมีผลงานที่อยูในเกณฑผานการประเมินรางวัล ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. กลุมผลงานที่อยูในเกณฑไดรับรางวัล “ระดับดี/ดีเดน”
2. กลุมผลงานที่อยูในเกณฑไดรับรางวัล “ระดับดี”
3. กลุมผลงานที่ผานเงื่อนไขการพิจารณารางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง
โดยผลงานในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 3 จะไดรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)
ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงกําหนดการตรวจประเมิน ใหหนวยงานทราบ
ตอไป
สําหรับผลงานในกลุมที่ 2 คณะอนุกรรมการฯ มีมติใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบความนาเชื่อถือ
ของผลงานอีกครั้ง ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงใหหนวยงานจัดสงหลักฐานเพิ่มเติมตอไป
ทั้งนี้ ผลงานที่อยูในเกณฑผานการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติประจําป พ.ศ. 2559
ดังรายชื่อขางทาย
1. กลุมผลงานที่อยูในเกณฑไดรับรางวัล “ระดับดี/ดีเดน” จํานวน 44 ผลงาน
ลําดับ

หนวยงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

ชื่อผลงาน

รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
- ไมมีผลงานไดรับการพิจารณา “ระดับดี/ดีเดน” รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ
สถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท
1 กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
2

สํานักงานปลัดกระทรวง งานรักษาพยาบาลชุมชน กลุมงาน
สาธารณสุข
เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา
จังหวัดสงขลา

แสงตะวัน (โครงการความรวมมือ
ชวยเหลือเด็กที่เขารับบริการในสถาน
สงเคราะหเด็กออนพญาไท)
เขาใจ..เขาถึง พัฒนา...เพิ่มคุณคาให
“ผูกาวพลาด”

2

ลําดับ

หนวยงาน

สถาบันราชานุกูล

ชื่อผลงาน

การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
นักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญาอยางเปนองครวม
ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
สํานักโรคไมติดตอ
คลินิก NCD คุณภาพ (โรคเบาหวาน
4 กรมควบคุมโรค
และโรคความดันโลหิตสูง)
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟู
ลดอันตรายจากการใชยาเสพติดสู
5 กรมการแพทย
ผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี การบําบัดฟนฟูชาวเขาที่ติดฝน
สํานักปองกันและลดอันตราย
จากการใชยาเสพติด
Antibiotics Smart Use
6 สํานักงานคณะกรรมการ สํานักยา
อาหารและยา
7 องคการบริหารสวน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร การพัฒนาเด็กเล็กดวยคุณภาพ
ตําบลหนองหลวง
สวนตําบลหนองหลวง
จังหวัดกําแพงเพชร
8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ทีมแพทยลําเลียงผูปวยทางอากาศ
ภาคเหนือ (Northern Sky Doctor)
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลัง
แอฟลาทอกซิน...ภัยราย แกไขไดดวย
1 กรมวิชาการเกษตร
การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผล
ชุดตรวจสอบ DOA
เกษตร
กลุมวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนา โรงผลิตปุยหมักเติมอากาศ เพื่อการ
2 กรมวิชาการเกษตร
ปจจัยการผลิตทางการเกษตร
ผลิตพืชระบบอินทรียแบบยั่งยืน
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ การฝกทักษะทางอาชีพและสังคม
3 กรมสุขภาพจิต
เพื่อการมีงานทําของบุคคลออทิสติก
ทีมพัฒนาการดูแลผูปวยเบาหวาน นวัตกรรมนาฬิกาอัจฉริยะเตือนภาวะ
4 กรมการแพทย
ของโรงพยาบาลราชวิถี
น้ําตาลต่ําในผูปวยเบาหวาน (Smart
hypoglycemic warning watch)
โปรแกรมระบบบริหารงานขอมูล
5 สํานักงานคณะกรรมการ โรงเรียนบานวังกุง สํานักงานเขต
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สารสนเทศ sch_system V5
มหาสารคาม เขต 3
3

กรมสุขภาพจิต

หนวยงานผูรับผิดชอบ
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ลําดับ

หนวยงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

ชื่อผลงาน

ฝายการพยาบาล ศูนยการแพทย
นวัตกรรมระบบนัด-เลื่อนนัดผาน
สมเด็จพระเทพรัตน
สมารทโฟน : Rama Appointment
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี
"วงจรกําหนดอัตราการดึงน้ําในผูปวย
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนยโรคหัวใจ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร ที่ใชเครื่อง ECMO"
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
ชุดอุปกรณรองรับสิ่งขับถายจาก
8 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
คณะแพทยศาสตร
ทวารเทียม : ผลิตเอง ใชเอง เพิ่ม
คุณคาจากยางพาราผูปวยทวารเทียม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
1 กองทัพบก
แผนกเวชกรรมปองกัน โรงพยาบาล โครงการโรคลมรอนเปนศูนย
คายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2 กรมศุลกากร
สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ
การพัฒนาการบริการตรวจสอบสินคา
ขาออก “สงออกฉับไว ใสใจบริการ”
(Prompt Export with Care @
BKK Customer Bureau)
3 กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี ฝาวิกฤตปลดหนี้ ดวยวิถีสหกรณ :
(ปรับจากรางวัลนวัตกรรม
สหกรณการเกษตรหนองหญาไซ จํากัด
6

มหาวิทยาลัยมหิดล

การบริการที่เปนเลิศ)

4

5
6

7

กรมการขนสงทางบก

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
ขนสงสินคา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กองขอมูลธุรกิจ
การใหบริการนําสงงบการเงินผาน
ทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing)
กรมสงเสริมการคา
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ "การพัฒนาศักยภาพ SMEs
ระหวางประเทศ
ดานการคาออนไลนอยางครบวงจร :
Smart Online SMLs (S.O.S)
สํานักงานกิจการยุตธิ รรม สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการ
(ปรับจากรางวัลบูรณาการ และการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม ยุติธรรม (Data Exchange Center)
การบริการที่เปนเลิศ)

สํานักการขนสงสินคา

4
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หนวยงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

8

กรมบังคับคดี

ศูนยสารสนเทศ

9

กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

10

สถาบันนิติวิทยาศาสตร กลุมตรวจพิสูจนทางชีววิทยา

11

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

16

กลุมงานทันตกรรม
โรงพยาบาลหวยยอด จังหวัดตรัง
ทีมวางแผนจําหนายและดูแล
ตอเนื่อง โรงพยาบาลอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวง งานกายภาพบําบัด โรงพยาบาล
สาธารณสุข
รามัน จังหวัดยะลา
สํานักงานปลัดกระทรวง โรงพยาบาลสระบุรี
สาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง ทีมพัฒนาคุณภาพบริการศัลยกรรม
สาธารณสุข
โรงพยาบาลสระบุรี
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลศรีธัญญา

17

กรมควบคุมโรค

18

กรมควบคุมโรค

12

13
14
15

ชื่อผลงาน
ระบบการคนหาทรัพยที่ประกาศขาย
ทอดตลาดใกลแนวรถไฟฟา ผาน
Smart Phone (LED Property+)
การปองกันอาชญากรรมดวยการใช
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic
monitoring : EM) ในการ
คุมประพฤติผูกระทําผิดในชุมชน
การใชฐานขอมูลสารพันธุกรรม
เพื่อแกไขปญหาความไมสงบ
3 จังหวัดชายแดนใต
ศูนยทันตกรรมครบวงจร one stop
service
ถึงบานปลอดภัย ดูแลทันใจ ฉับไว
ดวย IT

โครงการจัดตั้งโรงงานขาเทียม
พระราชทานโรงพยาบาลรามัน
การพัฒนาระบบบริการเครือขาย
โรคหลอดเลือดสมอง รายกรณี
การพัฒนาระบบบริการผูปวยมะเร็ง
เตานมโรงพยาบาลสระบุรี
การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยจิตเวช
ที่มีภาวะวิกฤตตามระดับความ
เรงดวน (staging)
ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหา การพัฒนาเครื่องมือ ใชประโยชนจาก
เอดสแหงชาติ (ศบ.จอ.)
ขอมูลเชิงยุทธศาสตร มุงสูเปาหมายที่
เปนศูนย "AIDS Zero Portal"
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9
คนเปอนฝุน: การพัฒนาการบริการ
นครราชสีมา
ปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหิน

5

ลําดับ
19

20

21

22

หนวยงาน
กรมอนามัย

หนวยงานผูรับผิดชอบ

ชื่อผลงาน

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม

พลังเครือขาย MCH Board ลานนา...
(ปรับจากรางวัลบูรณา
สูการพัฒนางานอนามัยแมและเด็ก
การการบริการที่เปนเลิศ)
อยางยั่งยืน (Lanna Maternal and
Child Health Board : The power
of connection)
สํานักงานคณะกรรมการ โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ สํานักงาน การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แบบ LADAZ บมเพาะตนกลาสูชุมชน
นครราชสีมา เขต 4
การเรียนรูสูศตววษใหม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวา การพัฒนาคุณภาพกระบวนงานการ
ดวยการดําเนินการใหเปนไปตาม
ฝกอบรมที่เปนเลิศ
กฎหมาย
สํานักงานเทศบาล
สํานักการศึกษา
โครงการสงเสริมศักยภาพศูนยพัฒนา
เมืองรอยเอ็ด
เด็กเล็ก เพื่อเปนศูนยเรียนรูดานการ
จังหวัดรอยเอ็ด
พัฒนาเด็กปฐมวัย
(ปรับจากรางวัลบูรณา
การการบริการที่เปนเลิศ)

23

สํานักงานเทศบาลนคร สวนชางสุขาภิบาล สํานักการชาง
หาดใหญ จังหวัดสงขลา

การจัดการขยะมูลฝอยดวยวิธีการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

(ปรับจากรางวัลบูรณา
การการบริการที่เปนเลิศ)

24

25

26

มหาวิทยาลัยมหิดล

หนวยสิทธิประโยชนผูรับบริการ
(ปรับจากรางวัลนวัตกรรม งานบริหารการรักษาพยาบาล คณะ
การบริการที่เปนเลิศ)
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาศัลยศาสตร
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

ฝายบริการพยาบาล โรงพยาบาล
สงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร

เครื่องตรวจสอบการรับรองสิทธิ
อัจฉริยะ (The genius kiosk
machine)
การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยภาวะ
ฉุกเฉินทางศัลยกรรม (Acute Care
Surgery)
ระบบการดูแลผูปวยภาวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง/ช็อก
จากการติดเชื้อในกระแสเลือด

6

ลําดับ
27

หนวยงาน
สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (ปรับ

หนวยงานผูรับผิดชอบ

ชื่อผลงาน

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

ศูนยกลางบริการภาครัฐสําหรับ
ประชาชน

ฝายพัฒนาระบบงานประยุกต

MEA Smart Life : App เดียวจบ
ครบทุกเรื่องไฟฟา

จากรางวัลนวัตกรรมการ
บริการที่เปนเลิศ)

28

การไฟฟานครหลวง
(ปรับจากรางวัลนวัตกรรม
การบริการที่เปนเลิศ)

2. กลุมผลงานที่อยูในเกณฑไดรับรางวัล “ระดับดี” จํานวน 65 ผลงาน
ลําดับ

หนวยงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
- ไมมีผลงานไดรับการพิจารณา “ระดับดี” รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวที่ 5
1 กรมปศุสัตว
2

กรมสุขภาพจิต

3

กรมสุขภาพจิต

4

กรมควบคุมโรค

5

บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน)

ชื่อผลงาน

หมูบานไกดําดอยแมสลอง

โรงพยาบาลสวนสราญรมย

การฟนฟูดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชน
โดยการมีสวนรวมอยางยั่งยืนตาม
แนวคิด CBR สูการพึง่ พาตนเอง
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปญหา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเรียนโดยครู-หมอ-พอแมของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ตรวจรับ - สกัดกั้นโรคติดตอขามประเทศ
ทาอากาศยานเชียงใหม สํานักงาน
แบบบูรณาการ
ปองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม
สถาบันนวัตกรรม ทีโอที
ทีโอที สายดวนหวงใย TOT 1669

รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
1 กรมพัฒนาที่ดิน

ผลิตภัณฑจุลินทรียซุปเปอร พด. 3
และซุปเปอร พด. 7 เพื่อควบคุมโรค
และแมลงศัตรูพืช

7

ลําดับ

หนวยงาน

2

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

3
4

หนวยงานผูรับผิดชอบ

ชื่อผลงาน

ทีมวางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่อง มหัศจรรยเจลวานพระฉิม
โรงพยาบาลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลอุทัยธานี
นวัตกรรมจุกยางจุกยึดสายใหอาหาร
ทางหนาทอง
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
พยาบาลเฝาไข 24 ชั่วโมง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข การเฝาระวังไตเสื่อมระยะเริ่มแรก
โดยการตรวจโปรตีน CystatinC
6 สํานักงานตํารวจแหงชาติ กลุมงานออรโธปดิกส โรงพยาบาล โครงการดูแลคนไขที่มีกระดูกหักจาก
ตํารวจ
โรคกระดูกพรุนโดยกลุมสหวิชาชีพ
ทางการแพทย
ผูสนับสนุนการเรียนรูประจําหองเรียน
7 สํานักงานเทศบาลนคร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เชียงราย จังหวัด
(Learning Support Assistant: Ls)
เชียงราย
งานการพยาบาลผาตัด
Ramathibodi Moter Blade
8 มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝายการพยาบาลและภาควิชาสูติ
ศาสตร-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
เครื่องแหวกรองตนขาว
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
นวัตกรรมวิถีพอเพียงเพื่อเด็กพิการ
10 มหาวิทยาลัยราชภัฎ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นครศรีธรรมราช
ระบบแจงเตือนความผิดปกติการใช
11 การประปาสวนภูมิภาค
งานอุปกรณตรวจวัดใน DMA ผาน
ระบบคลาวด
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
หอผูปวยหลังคลอด กองสูตินรีเวช การพัฒนากระบวนการดูแลทารกแรกเกิด
1 กองทัพบก
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัด เพื่อลดและปองกันภาวะตัวเหลืองใน
ลพบุรี
48 ชั่วโมงแรกหลังคลอด
กองเภสัชกรรม โรงพยาบาล
โปรแกรมการปองกันการเกิดคูอันตร
2 กองทัพบก
คายประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี กิริยาระหวางยา (Drug Interaction)
5

8

ลําดับ

หนวยงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

3

กองทัพเรือ

ศูนยหัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระปนเกลา

4

กรมบัญชีกลาง

กองบริหารการเบิกจายเงินเดือน
คาจาง บําเหน็จบํานาญ

5

กรมศุลกากร

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคา
ลาดกระบัง

6

กรมการขาว

ศูนยเมล็ดพันธุขาวกําแพงเพชร

7

กรมปศุสัตว

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

8

กรมพัฒนาที่ดิน

9

กรมวิชาการเกษตร

10

กรมวิชาการเกษตร

11

12

สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ
กรมเจาทา

13

กรมการขนสงทางบก

ชื่อผลงาน
คําตอบของหัวใจ "ชีวิตปลอดภัย
สวนหัวใจผานขอมือ" The Answer of
The Heart "Radial Access Primary
PCI : Safe Life in the Wrist"
การยื่นขอรับนําเหน็จบํานาญดวย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions'
Electronic Filing)
โครงการเอกซเรยลวงหนา ประหยัดเงิน
ประหยัดเวลา (Faster and Cheaper
with Pre X-Ray)
เบลดอยปาคา

ชุดทดสอบการตรวจหาแอนติบอดี
ตอเชื้อ Brucella spp.
สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน ชุดตรวจสอบดินภาคสนามสูการ
ปรับปรุงคุณภาพดินอยางรวดเร็วและ
ลดตนทุน
ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน สถาบันวิจัย การจัดการโรคใบขาวของออยในพื้นที่
พืชไรและพืชทดแทนพลังงาน
ระบาด สูรากฐานการผลิตพืชเชิงพาณิชย
ที่ยั่งยืน
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
โรคเหี่ยวในผลิตผลเกษตร จัดการได
ดวยชุดตรวจสอบ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
ระบบตามสอบสินคาเกษตรสําหรับ
และอาหารแหงชาติ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
(ACFS SME Traceability Program)
สํานักนํารอง (สนร.)
โครงการพัฒนาระบบการนํารองเรือ
เขตทาเรือกรุงเทพฯ
การควบคุมการใหบริการของรถแท็กซี่
มิเตอรดวยการลงทะเบียนพิกัด (DLT
Check In)

9

ลําดับ

หนวยงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

14

กรมการขนสงทางบก

สวนทะเบียนรถยนต สํานักงาน
ขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

15

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

สถานคุมครองคนไรที่พึ่งวังทอง

ชื่อผลงาน
การนําระบบ QR Code มาใชเปน
ชองทางเผยแพรขอมูลการใหบริการดาน
ทะเบียนและภาษีรถและพิมพคําขอ
"สังคมเปนหนึ่ง คืนคนไรที่พึ่งสู
ครอบครัวและสังคม"

(ปรับจากรางวัลบูรณา
การการบริการที่เปนเลิศ)

16

กรมทรัพยากรน้ํา

สวนบริหารจัดการน้ํา

17

กรมคุมครองสิทธิและ กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ
เสรีภาพ

ระบบผลิตน้ําดื่มชนิดทรายกรองชาใน
พื้นที่ทุรกันดาร
กองทุนยุติธรรม : ที่พึ่งของคนยากไร
ไมไดรับความเปนธรรม

(ปรับจากรางวัลบูรณา
การการบริการที่เปนเลิศ)

18

สํานักงานคณะกรรมการ สํานักปราบปรามการทุจริตใน
ปองกันและปราบปราม ภาครัฐ 2
การทุจริตในภาครัฐ

19

สํานักงานปลัดกระทรวง โรงพยาบาลสังขะ อําเภอสังขะ
สาธารณสุข (ปรับจาก
จังหวัดสุรินทร
รางวัลภาพรวมมาตรฐาน
การบริการที่เปนเลิศ)

20

สํานักงานปลัดกระทรวง โรงพยาบาลบางพลี
สาธารณสุข (ปรับจาก
จังหวัดสมุทรปราการ
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่
เปนเลิศ)

21
22
23

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง
ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลทาตูม
จังหวัดสุรินทร
ทีมดูแลผูปวยระยะทายแบบ
ประคับประคอง โรงพยาบาลอุดรธานี

กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการไต
สวนขอเท็จจริงในคดีทุจริตคอรัปชั่น
(Strategies to maximize the
Facts Inguiry's Efficiency in
Corruption Cases)
การพัฒนาคุณภาพ การดูแลผูปวย
การสงเสริมสุขภาพ และการบริหาร
องคกร
นวัตกรรมการจัดการดานการใหบริการ
การรักษาพยาบาล “The Innovation
of Hospital Management”
การพัฒนาคลินิกบริการโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
“การใหบริการทันตกรรมแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (one stop service)”
การพัฒนาระบบการดูแลผูปวย
ระยะทายแบบประคับประคอง

10

ลําดับ

หนวยงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

24

สํานักงานปลัดกระทรวง ทีมดูแลผูปวยตอเนื่องโรงพยาบาล
สาธารณสุข
อุดรธานี/สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี

25

กรมสุขภาพจิต

สถาบันกัลยาณราชนครินทร

26

กรมควบคุมโรค

สํานักระบาดวิทยา

(ปรับจากรางวัลบูรณาการ
การบริการที่เปนเลิศ)

27
28

29
30

กรมการแพทย

ชื่อผลงาน
การพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่อง:
การเชื่อมจุดตอจากโรงพยาบาลถึงบาน
(Continuity of care: COC)
เครือขายจังหวัดอุดรธานี
การพัฒนาระบบการเยียวยาจิตใจ
ผูประสบภัยพิบัติ
การสอบสวนโรคอาหารเปนพิษจาก
เชื้ออหิวาตเทียม

สถาบันประสาทวิทยา

เครือขายหนวยบริการโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke Service Network)
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิจัยทางคลินิก
การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
(ปรับจากรางวัลบูรณาการ สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย ในเด็กที่เกิดจากแมที่ติดเชื้อใหไดผล
การบริการที่เปนเลิศ)
เร็วที่สุดดวยวิธี PCR จากตัวอยาง
กระดาษซับเลือด
สํานักงานเลขาธิการ กลุมงานทะเบียนประวัติและสถิติ
ระบบ Profile service สําหรับ
สภาผูแทนราษฎร
สํานักบริหารงานกลาง
สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ
สํานักงานเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลอุโมงค
โครงการอาสาปนสุข "คนตําบล
อุโมงค จังหวัดลําพูน
อุโมงคไมทอดทิ้งกัน"
(ปรับจากรางวัลนวัตกรรม
การบริการที่เปนเลิศ)

31
32

33

สํานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ จังหวัดสงขลา
สํานักงานเทศบาลนคร
อุดรธานี
(ปรับจากประเภทรางวัล
นวัตกรรมการบริการที่
เปนเลิศ)
มหาวิทยาลัยขอนแกน

สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
กองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจําตัวประชาชน

บริการสุขภาพผูสูงอายุ ผูปวยเรื้อรัง
และผูพิการที่บาน
ศูนยแหงการบริการนานาชาตินคร
อุดรธานี

คณะแพทยศาสตร และเขตบริการ
สุขภาพสาธารณสุขเขต 7

การพัฒนาเครือขายการดูแลรักษาโรคจอ
ตาเจริญผิดปกติในทารกเกิดกอนกําหนด
ของเครือขาย โรงพยาบาลในเขตภาค
อีสาน

11

ลําดับ
34
35

36

37

38
39
40
41

หนวยงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน คลินิกฝกพูด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร หาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝายการพยาบาล ศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตน
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวช
(ปรับจากรางวัลนวัตกรรม ศาสตรและฝายการพยาบาล
การบริการที่เปนเลิศ)
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทาง
การแพทย ภาควิชาอายุรศาสตร
รวมกับหนวยบริการพยาบาลผูปวยที่
บาน ฝายพยาบาล โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนยรังสีวินิจฉัยกาวหนา (ศูนยไอแมค)
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม งานบริหารโรงพยาบาล
(ปรับจากรางวัลบูรณา
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

ชื่อผลงาน
การฝกพูดเด็กปากแหวงเพดานโหว
ตามรูปแบบชุมชน
ถักทอสายใยพอ-แม-ลูกผูกพันแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร
ธนาคารนมแมรามาธิบดี

การใหสารอาหารทางหลอกเลือดดํา
ที่บานแบบครบวงจร

การพัฒนาระบบเวชระเบียนดิจิตอล
เพื่อประชาชน
อุปกรณสําหรับครอบชุดการสอดใสแร
มะเร็งปากมดลูก (Siriraj Ring Cap)
ระบบการใหบริการตรวจทางรังสี
วินิจฉัยขั้นสูงเพื่อประชาชน
บาดเจ็บจากรถกรณีผูปวยนอกใชบัตร
ประชาชนใบเดียว

การการบริการที่เปนเลิศ)

42

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

43

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ปรับ
จากรางวัลนวัตกรรม
การบริการที่เปนเลิศ)

กลุมงานภาวะหัวใจลมเหลวและ
อายุรศาสตรการปลูกถายหัวใจ
(Heart Failure and Transplant
Cardiology)
ศูนยโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดาน
โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยภาวะ
หัวใจลมเหลว (Heart Failure) แบบ
ครบวงจร

การรับปรึกษาผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองระยะเฉียบพลัน ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศทางไกล

12

ลําดับ
44

45

46
47

48
49

หนวยงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

สถาบันวิจัยและ
ฝายนโยบายและแผน สวอ.
พัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแหงชาติ
โรงเรียนมหิดลวิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
นุสรณ

บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน)
ธนาคารออมสิน

คณะทํางานระบบคลังอัจฉริยะ
(iTerminal)
ฝายกลยุทธองคกร

บริษัท ไปรษณียไทย
จํากัด
การไฟฟานครหลวง

ฝายจัดระบบบริการ
ฝายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ชื่อผลงาน
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ
โครงการพัฒนาความรูทางวิชาการ
ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี สําหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่จัดการเรียนการสอน
นักเรียนหองเรียนวิทยาศาสตร สังกัด
สพฐ.
ระบบคลังอัจฉริยะ (iTerminal)
การพัฒนาชองทางใหบริการสําหรับ
ประชาชนและชุมชนที่เขาไมถึงบริการ
ทางการเงิน
บริการ อีเอ็มเอส ซุปเปอร สปด
(EMS Super Speed)
สะดวกจายทุกที่ ทุกเวลา กับ EEA
Online Payment

3. กลุมผลงานที่ผานเงื่อนไขการพิจารณารางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง จํานวน 12 ผลงาน
ลําดับ

หนวยงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

ชื่อผลงาน

1

กรมสรรพากร

สํานักงานสรรพากรภาค 8

ของเกาเทาของใหม ใสใจผูเสียภาษี

2

กรมปศุสัตว

สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว

การสรางพันธมิตรการเกษตรเพื่อ
ลดตนทุนการผลิตและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม

3

กรมการขนสงทางบก

สวนทะเบียนรถยนต สํานักงาน
ขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

การยายรถออก (ตามกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบก) ครั้งที่ 3/2559

13

ลําดับ
4

5
6

7
8

9

10
11
12

หนวยงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

ชื่อผลงาน

กรมการคาภายใน

สํานักกํากับและตรวจสอบเครื่องชั่ง การกํากับดูแลเครื่องวัดความชื้นขาว
เพื่อสรางความเปนธรรมในทาง
การคาตอเกษตรกร
กรมสงเสริมการคา
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ บริการสงเสริมการคาระหวางประเทศ
ระหวางประเทศ
ผานชองทางพาณิชยดิจิตอล
สํานักงานปลัดกระทรวง โรงพยาบาลสระบุรี
การพัฒนาการดูแลผูปวยแบบประคอง
สาธารณสุข
และการดูแลผูปวยระยะสุดทายโดย
ระบบเครือขาย
กรมควบคุมโรค
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 มาลาเรีย: การพัฒนาศักยภาพบริการ
พิษณุโลก
แบบบูรณาการ
กรมควบคุมโรค
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 นวัตกรรมการยืนยันผลการตรวจ
เชียงใหม
วินิจฉัยโรคมาลาเรียดวยกลอง
จุลทรรศน (Webcam Microscope)
สํานักพระราชวัง
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
การพัฒนากระบวนงานการใหบริการ
แหลงเรียนรูดานพฤกษศาสตรและ
กุหลาบลูกผสมสายพันธุใหม เพื่อการ
เรียนรูสูสังคมอยางยั่งยืน
สํานักพระราชวัง
โครงการสวนพระองค
การพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อความ
สวนจิตรลดา
เปนอยูที่ดีของประชาชนอยางยั่งยืน
สิงหบุรี
สํานักงานขนสงจังหวัดสิงหบุรี
การวัดความสูงของรถยนตขนาดใหญ
ดวยเลเซอร
การประปาสวนภูมิภาค การประปาสวนภูมิภาคเขต 5
ชุดควบคุมระยะไกล สั่งการในพื้นที่
เสี่ยงภัยภาคใต

อนึ่ง สํานักงาน ก.พ.ร. จะประกาศผลการพิจารณารางวัลรอบสุดทายในชวงเดือนสิงหาคม 2559
--------------------------------------------------กลุมพัฒนายกระดับมาตรฐานการใหบริการ
กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
สํานักงาน ก.พ.ร.
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

