
ขอมูลการสงผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประจําป พ.ศ. 2565 

1) รายชื่อผลงานของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยที่เสนอเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ จํานวน 38 ผลงาน

2) กรมอนามัยสงผลงานเพ่ือสมัครรางวัลฯ ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ผานระบบออนไลน จํานวน 36 ผลงาน 

  โดยลําดับที่ 10-12 (สํานัก ว. กองแผน ศอ.10)  รวมเนื้อหาผลงานสงสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ 

  ผลงานเร่ือง การปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการ ดวยแพลตฟอรม Thai Stop COVID 

 ปรับปรุงขอมูล ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2565

ลําดับ หนวยงานที่รับผิดชอบ ชื่อผลงาน ประเภทรางวัล ชื่อ-สกุล ผูประสานงาน

1 สํานักสงเสริมสุขภาพ รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการสงเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 
2570

พัฒนาการบริการ 1) นางวิมล บานพวน 
2) นางอัญชุรีย บุญมาประเสริฐ

2 สํานักสงเสริมสุขภาพ เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม สูการเรียนรูที่ดีกวา บูรณาการขอมูลเพ่ือ
การบริการ

1) นางปนัดดา จั่นผอง 
2) นางสาวคัทลียา โสดาปดชา

3 สํานักทันตสาธารณสุข ชมรมสูงวัย สุขใจ ใสใจฟนดี พัฒนาการบริการ นายกลวัชร ปาวงค

4 สํานักโภชนาการ โปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน นวัตกรรมการบริการ น.ส.บังเอิญ ทองมอญ

5 สํานักอนามัยการเจริญพันธุ การพัฒนาระบบฐานขอมูลการเขาถึงบริการสุขภาพ และการประเมิน
โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและ
เยาวชนในประเทศไทย (YFHS Application)

นวัตกรรมการบริการ 1) นางอรอุมา ทางดี 
2) น.ส.ศิรินพร เกิดกุลรัตน

6 สํานักอนามัยผูสูงอายุ นวัตกรรมบริการ “หลักสูตรพระคิลานุปฏฐาก (พระอาสาสมัคร
สงเสริมสุขภาพประจําวัด–อสว.)  หลักสูตร 70 ชั่วโมง ผานระบบ
ออนไลน กรมอนามัย

นวัตกรรมการบริการ น.ส.จุฑาภัค เจนจิตร

7 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ดิจิตอล แพลตฟอรม กาวทาใจ พัฒนาการบริการ น.ส.สุพิชชา วงคจันทร

8 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยบทเรียน E-Learning สําหรับ
เจาหนาที่สาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย ในการใชคูมือเฝา
ระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

พัฒนาการบริการ นางเปรมฤทัย เกตุเรน

9 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศในสถานการณการแพร
ระบาดของโรค COVID-19

การบริการที่ตอบสนอง
ตอสภาวะวิกฤต 
(ภาพรวมกรม :1 กรม 1
 ผลงาน)

นายทัยธัช หิรัญเรือง

10 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ระบบควบคุมกํากับมาตรการปองกันการแพรระบาด COVID-19 ของ
สถานประกอบการสรางความปลอดภัยประชาชน

นวัตกรรมการบริการ น.ส.นวรัตน  อภิชัยนันท

11 กองแผนงาน การพัฒนาระบบมาตรฐานสะอาดปลอดภัยปองกันโควิด (Thai Stop 
Covid Plus)

นวัตกรรมการบริการ 1) น.ส.ชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล
2) นายศรัณยู จําปาไชยศรี

12 ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี การขับเคลื่อนมาตรการเฝาระวังสถานประกอบการปลอดภัย ปองกัน
โควิด19 ดวยแพลทฟอรมไทยสตอปโควิด เขตสุขภาพที่ 10

พัฒนาการบริการ น.ส.ตติยา สารธิมา

13 สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการรับรองผูประกอบกิจการ
และผูสัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหนาย
อาหาร พ.ศ. 2561

พัฒนาการบริการ 1) นายเอกชัย ชัยเดช 
2) นายสุชาติ สุขเจริญ

14 สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า 
และศูนยอนามัยที่ 11 
นครศรีธรรมราช

การพัฒนาน้ําบริโภคในครัวเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตนแบบ

สัมฤทธิผลประชาชนมี
สวนรวม

1) น.ส.วราภรณ ถาวรวงษ 
2) นายกฤตธน พงศธนากูล

15 กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ โปรแกรมสรางความรอบรูอนามัยส่ิงแวดลอม ปองกันโควิด-19 นวัตกรรมการบริการ น.ส.ชวิศา แกวสอน

16 กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ เครื่องมือการจัดลําดับชุมชนดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมี
สุขภาพดี

นวัตกรรมการบริการ น.ส.นฤภร  บูรณนัติ

17 กองกฎหมาย ระบบพิทักษสิทธิสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข

พัฒนาการบริการ น.ส.ไพลิน สาราบรรณ

18 ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย การพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจ
วิเคราะหและทดสอบสูมาตรฐานสากล

พัฒนาการบริการ นางวันนี มากันต

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ปรับปรุงขอมูล ณ วันที่ 7 มี.ค. 65 หนาที่ 1



ลําดับ หนวยงานที่รับผิดชอบ ชื่อผลงาน ประเภทรางวัล ชื่อ-สกุล ผูประสานงาน

19 กองแผนงาน ระบบคัดกรองระดับความเสี่ยงดานสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 
แบบอิเล็กทรอนิกส (Thai Save Thai)

นวัตกรรมการบริการ 1) น.ส.ชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล
2) น.ส.แพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน

20 กองสงเสริมความรอบรูและ
สื่อสารสุขภาพ

สาสุขชัวร เชื่อได สัมฤทธิผลประชาชนมี
สวนรวม

1) นายสายชล คลอยเอี่ยม 
2) น.ส.กิ่งพิกุล ชํานาญคง(ศอ3)

21 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พนวิกฤติสถานการณ โควิด19 ดวยศูนยพักคอยชุมชนเขตเมือง : 
บทบาทกรมอนามัย ดานสงเสริมความรอบรูดานสุขอนามัยสวนบุคคล
และการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม

พัฒนาการบริการ นางจันทิรา นันทมงคลชัย

22 ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม ระบบเฝาระวังส่ือสารความเสี่ยงฝุนควันอัตโนมัติ บูรณาการขอมูลเพ่ือ
การบริการ

1) นายนณธภัทร ธีระวรรธนะสิริ
2) น.ส.กิ่งพิกุล ชํานาญคง (ศอ3)

23 ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม และ 
ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชาย
ขอบ และแรงงานขามชาติ

พลังเครือขายอนามัยแมและเด็ก เพ่ือการจัดการการคลอดที่ปลอดภัย
ในถิ่นทุรกันดาร อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

พัฒนาการบริการ 1) นางกฤษณา กาเผือก(ศอ1)
2) นางรุงรัศมี ศรีวงศพันธ (ศอช)

24 ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก การพัฒนา 6 โปรแกรมคุณคาสรางเด็กไทยคุณภาพ (6 Value MCH 
Program) เขตสุขภาพที่ 2

พัฒนาการบริการ นางดวงหทัย จันทรเชื้อ

25 ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค 9 ยางเพ่ือสรางลูก ดูแลเด็กแบบองครวมผานแอพลิเคชั่นไลน นวัตกรรมการบริการ นายอุดมศักดิ์ แกวบังเกิด

26 ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ ดวยกลไกพระคิลานุปฏฐาก (พระ
อาสาสมัครสงเสริมสุขภาพประจําวัด-อสว.) เขตสุขภาพที่ 3

สัมฤทธิผลประชาชนมี
สวนรวม

1) นายชาตรี สีดาคํา 
2) นางนาฏสินี ชัยแกว

27 ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี ระบบติดตามมาตรการการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย
อนามัยที่ 4 สระบุรี

นวัตกรรมการบริการ นางพัชราภรณ พัฒนะ

28 ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี Thai Fit Stop Fat พัฒนาการบริการ 1) นายศิลปชัย เนตรทานนท
2) น.ส.ณรัณรัตน ศรีจันทร

29 ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี บริหารจัดการการคุมกําเนิดพื่อลดการตั้งครรภในวัยรุน เขตสุขภาพที่ 6 พัฒนาการบริการ 1) นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา 
2) นางนงลักษณ สุขเอี่ยม

30 ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน รูปแบบการเขาถึงระบบบริการสุขภาพผานบัญชีอยางเปนทางการของ
ไลนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน (Line 
Official Account): "สุขภาพดีมี รางวัล" ของประชาชน ในพื้นที่
รับผิดชอบ

นวัตกรรมการบริการ 1) นพ.ชาตรี เมธาธราธิป
2) นายอธิวัฒน บุตรดาบุตร

31 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี การพัฒนาความรวมมือเครือขายอาหารปลอดภัยไทย-ลาว พัฒนาการบริการ นางสุภาภรณ ลมูลศิลป

32 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี การจัดอาหารใหเด็กปฐมวัยตามภาวะโภชนาการ ในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและที่บาน

พัฒนาการบริการ นางโสพรรณ เรืองเจิรญ

33 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี การพัฒนาตนแบบแมชีคิลานุปฏฐายิกา สัมฤทธิผลประชาชนมี
สวนรวม

1) วาที่รอยตรียุทธกร ประพากรณ 
2) นางสาววรรณพร สวางบุญ

34 ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา การพัฒนาเครือขายอาสาดูแลวัยรุนและสตรียุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย
 เขตสุขภาพที่ 9

นวัตกรรมการบริการ 1) นางทรงคูณ ศรีดวงโชติ 
2) น.ส.ธิฎิญาศภัค วรรัชญชยุตม 
3) นางจีรภา ผองแผว 

35 ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี สรางเด็กอัจฉริยะดวยการพัฒนาทักษะสมอง เขตสุขภาพที่ 10 พัฒนาการบริการ 1) น.ส.ไปยดา วิรัศมี 
2) นางศินีนาฏ โสวัตร

36 ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี Six B Value สูการพัฒนาความรอบรูสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่
 10

พัฒนาการบริการ นางอุมาพร สังขฤกษ

37 ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา การสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
วัยทํางานในสถานประกอบการ

สัมฤทธิผลประชาชนมี
สวนรวม

1) นางโสภิดา สุขจรุง 
2) น.ส.รูฮานา ยาชะรัด

38 ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ

สื่อภาพกระบวนการแปรงฟนสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ นวัตกรรมการบริการ น.ส.ทัศนา ฤทธิกุล

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ปรับปรุงขอมูล ณ วันที่ 7 มี.ค. 65 หนาที่ 2


