สรุปรายชื่อผลงานของกรมอนามัยที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
ประจําป พ.ศ. 2564 (จํานวนทั้งหมด 37 ผลงาน)
รางวัลบริการภาครัฐ
32 ผลงาน
- นวัตกรรมการบริการ
11 ผลงาน
- พัฒนาการบริการ
18 ผลงาน
- บูรณาการขอมูลเพื่อการบริการ
2 ผลงาน
- ยกระดับบริการที่ตอบสนองตอสถานการณโควิด 19 (ภาพรวมกรม)
1 ผลงาน
รางวัลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
5 ผลงาน
- สัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม
3 ผลงาน
- สัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม และผูนําหุนสวนความรวมมือ
2 ผลงาน
ที่
ชื่อผลงาน
สมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ จํานวน 11 ผลงาน
1 หลักสูตร “เลานิทานเพื่อพัฒนาการเด็ก” แบบองครวม
2 การออกแบบนโยบาย “หวานนอยสั่งได”
3 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพออนไลน 7 สัปดาหสุขภาพดี หุนดี ที่บาน
(7 WEEKS Fit at home)
4 การขับเคลื่อนมาตรการการจัดเก็บภาษีน้ําตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย
5
6
7
8

อสม.กับหุนเตานมจําลองมหัศจรรยคัดกรองมะเร็ง ลดเสี่ยงใหสตรีเขต 3
หลักสูตรการพัฒนาชมรมผูสูงอายุรอบรูสุขภาพ
การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวดวยระบบโปรแกรม Long Term Care (3C)

การพัฒนาแนวทางหองปลอดฝุนและจัดสภาพแวดลอมเพื่อลดและปองกัน
ผลกระทบตอสุขภาพจากฝุนละอองขนาดเล็ก
9 ระบบตรวจสอบสถานะการอุทธรณ
10 รูปแบบการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
11 ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดลอม (DOH Test Kits)
สมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จํานวน 18 ผลงาน
12 พัฒนาหวงโซคุณคาการจัดการภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 3
13 รวมพลังขับเคลื่อน MCH Board สูการพัฒนางานอนามัยแมและเด็กที่ยั่งยืน เขต
สุขภาพที่ 3
14 เพื่อนใจวัยทีนเสริมสมรรถนะการเขาถึงบริการสุขภาพสําหรับวัยรุน
15 ทุกวัน ทุกวัย ไอพลัส (I+) : ภารกิจพิชิตโรคขาดสารไอโอดีนยั่งยืน
16 การพัฒนาหลักสูตรมิติใหม:โรงเรียนรอบรูสุขภาพเพื่อเด็กไทยสุขภาพดี
17 ระบบขอมูลสารสนเทศสนับสนุนดานการสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนย

หนวยงาน
ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ
สํานักโภชนาการ
สํานักสงเสริมสุขภาพ
สํานักทันตสาธารณสุข
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
สํานักอนามัยผูสูงอายุ
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
สํานักโภชนาการ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ และ
อนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ และแรงงานขามชาติ (HHDC Dashboard)
แรงงานขามชาติ
18 การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนจังหวัดสระบุรี
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
19 สรางเด็กอัจฉริยะดวยการพัฒนาทักษะสมอง เขตสุขภาพที่ 10
ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
20 บันได 6 ขั้น 6B–Value สรางคุณคา สูความสําเร็จการพัฒนาความรอบรูสุขภาพเด็ก ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
นักเรียนไทย
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ที่
21
22
23
24

ชื่อผลงาน

เปดใจ เพื่อขยายบริการที่ปลอดภัย
สงรักสงนม..จากอกแมสูลูก
ดิจิตอล แพลตฟอรม กาวทาใจ
ระบบสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการ ตามคุณธรรม 8 ประการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
25 มหัศจรรย 1,000 วันแรกแหงชีวิต เขตสุขภาพที่ 9
26 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หนวยงาน
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
สํานักสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

27 การสรางความรอบรูในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในมารดาหลังคลอดหรือผู สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
เลี้ยงดูหลัก
28 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
29 การจัดการภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเด็กปฐมวัยไทย เขตสุขภาพที่ 6
ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี
สมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการขอมูลเพื่อการบริการ จํานวน 2 ผลงาน
30 ระบบเฝาระวังสื่อสารความเสี่ยงเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากภาวะฝุนควัน เขต ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
สุขภาพที่ 1
31 สถานบริการดิจิทัล : เครื่องชั่งน้ําหนักและประเมิน BMI เชื่อมบันทึกผลขอมูลของ ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
ผูรับบริการใน Hos XP
สมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองตอสถานการณโควิด 19 จํานวน 1 ผลงาน
32 การยกระดับกระบวนการทํางานและสงเสริมปองกันการแพรระบาดโควิด 19 ของ สํานักทันตสาธารณสุข สํานักสุขาภิบาล
กรมอนามัย
อาหารและน้ํา กองประเมินผลกระทบตอ
(แปรงฟน New normal, ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการดานอาหาร,
สุขภาพ และสํานักงานคณะกรรมการ
อนามัยโพล)
ผูทรงคุณวุฒิกรมอนามัย
สมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม จํานวน 3 ผลงาน

33 อําเภออนามัยการเจริญพันธุ
34 Child and Family Team เพื่อการขับเคลื่อนมหัศจรรย 1,000 วันแรกแหงชีวิต
เขตสุขภาพที่ 9
35 การพัฒนาหลักสูตรแมชีคิลานุปฏฐายิกา ภายใตโครงการปญญาและศรัทธา

กรมอนามัย
/สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กรมอนามัย
/ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
กรมอนามัย
/ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

สมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวมและผูนําหุนสวนความรวมมือ จํานวน 2 ผลงาน

36 โครงการพระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะภายใตหลักสูตรพระคิลานุปฏฐาก

กรมอนามัย
/สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

37 โครงการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแมและเด็กเพื่อเขาถึงอาหารคุณภาพของ กรมอนามัย
เด็กปฐมวัยในสถานการณแพรระบาดโรคโควิด-19 โดยการมีสวนรวมของประชาชน /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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