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แบบสารวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment: EBIT)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมอนามัยดาเนินการสารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เฉพาะ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ซึ่งเป็นการ
ประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่
1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบการตอบ
จานวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน
ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้ หน่วยงาน
ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด

ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบสารวจจะสนับสนุนให้เกิดการป รับปรุงระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทางานที่ดี ตลอดจนช่วย
สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร
ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
คาอธิบายวิธีการตอบแบบสารวจ
1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคาตอบ ดังนี้
 มีการดาเนินการ
 ไม่มีการดาเนินการ พร้อมเหตุผลประกอบ
2. ระบุรายการเอกสารหลักฐานที่อ้างอิง โดยหน่วยงานจะต้องแนบ
เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบด้วย
3. จัดทาแบบสารวจ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึก
ข้อมูลลงในแผ่นซีดีเพื่อจัดส่งให้ผู้ประเมิน ดังนี้
 แบบสารวจ จัดทาเป็นไฟล์ Word (.docx หรือ .doc)
 เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ จัดทาเป็นไฟล์ PDF (.pdf) โดยสร้างโฟลเดอร์ในแต่ละข้อ และ
บันทึกเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบลงโฟลเดอร์นั้นๆ ให้ชัดเจน
4. ข้อคาถามเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ของหน่วยงาน ขอให้ระบุลิงก์
(Link) สาหรับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์
ของหน่วยงานในช่อง “Website” เพื่อให้ผู้ประเมินตรวจสอบประกอบการพิจารณาให้คะแนน

------------------------------------------ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
โทร. 0 2590 4035-6 โทรสาร 0 2591 8205 E-mail: ethics@anamail.mail.go.th
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ระเบียงคุณธรรม http://ethics.anamai.moph.go.th
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ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม (10 คะแนน)
ประเด็นคาถาม
EB2 (1) หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
 มีการดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1. บันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บันทึกความร่วมมือฉบับนี้จัดขึ้นระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและโรงเรียนสาร
วิทยา (มีเอกสารแนบ)
2.
 ไม่มีการดาเนินการ
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1.
2.
คาอธิบาย หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกาหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็นคาสั่ง
 มีเนื้อหาแสดงถึงกรอบแนวทางและขั้นตอนของการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 กาหนดกลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
 วิธีการและขั้นตอนในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
 มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
 มีการดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1. กาหนดการประชุม รายงานการประชุม ภาพประกอบ ที่ทาร่วมกับโรงเรียนสารวิทยา และ
เอกสารขั้นตอนการติดตามการดาเนินงาน (มีเอกสารแนบ)
2.  ไม่มีการดาเนินการ
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1.
2.

คะแนน
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คาอธิบาย หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ส่วนร่วมในการดาเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
 มีลักษณะเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม
 มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดาเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวทางและขั้นตอน ตามข้อ EB2 (1)
 มีกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

4
เอกสารแนบ
1.บันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพบันทึกความร่วมมือฉบับนี้จัดขึ้น
ระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและโรงเรียนสารวิทยา

5
เอกสารแนบ
2.กาหนดการประชุม รายงานการประชุม ภาพประกอบ ที่ทาร่วมกับโรงเรียนสารวิทยา และเอกสารขั้นตอนการติดตามการ
ดาเนินงาน

6
สรุปรายงานการเปิดตัวโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสารวิทยาเป็น
โรงเรียนเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health literate School) วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
นายดุสิต ขจรภัย รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนสารวิทยากล่าวว่า นโยบายโรงเรียนนั้น มุ่งมั่นที่จะปลูกฝัง
นักเรียนมีทั้งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะชีวิตและทักษะสุขภาพที่จะเป็นฐานให้นักเรียนสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียน จึงร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมื อง ดาเนินโครงการนี้ขึ้น ด้วยตระหนักว่าความรอบรู้ด้าน
สุขภาพที่ฝังอยู่ในตัวเด็กจะทาให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีและสุขภาพดีในที่สุด
นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กล่าวว่า โรงเรียน
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health literate School) เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก
ตั้งแต่ระดับนโยบาย วิสัยทัศน์ การบริหาร หลักสูตร ครูผู้สอน และผู้ประกอบการร้านอาหาร ฯลฯ ที่จะสร้างเด็กให้
เป็นเด็กที่รอบรู้ด้านสุขภาพ(Health literate student ได้ตามเจตนารมณ์ข้างต้นได้นั่นเอง
นางสุรีรัตน์ สะสุนทร รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทัวไป กล่าวเพิ่มเติมถึงความเป็นมาของโครงการต่อว่า
เมื่อทางโรงเรียนร่วมกับสถาบันฯวิเคราะห์เจาะลึกสุขภาพนักเรียนแล้วพบประเด็นข้อมูลสุขภาพที่เด็กต้องรู้ ทาเป็น
ให้เห็นผลถึงการมีสุขภาพดีรวม 20 ข้อมูลที่สาคัญจาเป็นซึ่งจะตอบสนองต่อการปฎิบัติตัวของเด็กในการลดอ้วน ลด
ซีด มีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง และมีสติรู้คิด ลดเครียด
การลงนามความร่วมมือดาเนินโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสารวิทยา เป็น โรงเรียนเสริมสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ(Health literate School) คาดว่าจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในอีก 3 เดือนข้างหน้าที่จะประกาศ
เป็นโรงเรียนส่งเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อไป
การเปิดตัวโครงการครั้งนี้ตามกระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพตามV-shape โดยเริ่มจากบอร์ด
ข้อมูลสุขภาพของตนเอง นิทรรศการ จุดสาธิตประเมินสุขภาพตนเองทั้งเรื่องอาหาร การออ กกาลังกาย การบริหาร
สายตา การดูแลสุขภาพช่องปากฯลฯตามประเด็นการสื่อสารหลัก (Key message) เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสารวิทยา และเติมข้อมูลด้านสุขภาพโดยวิทยากร คือนพ .พงษ์ศักดิ์
น้อยพยัคฆ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพ ฤติกรรม เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าถึงและ
เช้าใจข้อมูลสุขภาพที่จาเป็นสาหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ทั้งหมด 11 ห้อง เด็กนักเรียนจานวน 484
คน และผู้ปกครอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและเด็กซักถามและนาไปตัดสินใจปรับพฤติกรรมตนเองได้ นอกจากนี้
ยังการเปิดช่องทางสื่อสารด้วยfacebook และfacebook live เป็นต้น

รูปภาพการดาเนินงานของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองร่วมกับโรงเรียนสารวิทยา
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เอกสารขั้นตอนการติดตามดาเนินการ
แผนปฏิบัติการโครงการ: โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ / พันธกิจส่งเสริมสุขภาพ 5กลุ่มวัย
พัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

งบประมาณจากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้รับผิดชอบ งาน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆระบุ สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระยะเวลาดาเนินงาน
งบประมาณ(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ 2661

กิจกรรม / การดาเนินงาน
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรมที่ 1 เปิดตัวโครงการและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเสริมสร้างความรอบรู้ในการ
ตรวจสมรรถภาพทางกายนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนก่อนเริ่มกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 จัดกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
กิจกรรมที่ 4 จัดกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้สุขภาพในนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน
กิจกรรมที่ 5 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้สุขภาพในนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภาวะโลหิตจาง

92,875

กิจกรรมที่ 6 จัดกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้สุขภาพในกลุ่มสายตาผิดปกติ
กิจกรรมที่ 7ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ, เสริมสร้างความรอบรู้ในการตรวจสมรรถภาพ
ทางกายและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรม 3 เดือน

7,800
31,810

กิจกรรมที่ 8จัดกิจกรรมในวันกีฬาไทยใส่ใจสุขภาพม.1 หลังสอบปลายภาค

50,205
2,550
1,510
3,800

กิจกรรมที่ 9ประชุมถอดบทเรียนตัวแทนนักเรียนและตัวแทนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 10 ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน 3 เดือน/และถอดบทเรียนคณะทางาน
กิจกรรมที่11 สรุปและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

6,040
9,460
26,300
3,460

งานพัฒนาสุขภาวะกลุ่ม
วัยเรียน วัยรุ่น และ
สถานศึกษา

