
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

( EVIDENCE - BASED INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT: EBIT) 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ EB1 – EB3

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี



ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ การอนุญาตด้านอาหาร



EB1     
      หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร……….



 ค าสั่งจ ังหว ัดจ ันทบุรี ที่  890/2559 เรื่อง  แต่งตั้ง

คณะกรรมการอาหารปลอดภยัจนัทบุรี

 ค าสัง่ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบุรี ที่ 48/2558 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบงานคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคดา้นผลิตภณัฑส์ุขภาพจงัหวดัจนัทบุรี

 ค าสัง่ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบุรี ที่  241/2558 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะท างานศูนยบ์ริการผลิตภณัฑ์สุขภาพ

เบ็ดเสร็จ  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบุรี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



แผนงาน/โครงการ

1. แผนบูรณาการความปลอดภัยด้านอาหาร

   จังหวัดจันทบุร ีปีงบประมาณ 2560

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิต

   อาหารจังหวัดจันทบุร ีปีงบประมาณ 2560

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

   ผู้ประกอบการน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด

   สนิทและน้ าแข็งจังหวัดจันทบุร ีป ี2560



แผนบูรณาการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดจันทบุรี 
ปีงบประมาณ 2560

1. การประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2560

   แผนงานที่ 4.)  การพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร

หลักฐานประกอบด้วย   

บันทึกข้อความข้ออนุมัติจัดประชุม , วาระการประชุม  , รายงานการประชุม , แผน
บูรณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2560 , รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม , ภาพถ่ายการประชุม แสดงความคิดเห็น จัดท าแผนงานและร่วมด าเนินการ 



การประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดจันทบุรี ครั้งที ่1/2560



การประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดจันทบุรี ครั้งที ่1/2560



ประกอบด้วย
บันทึกข้อความข้ออนุมัติจัดอบรม , โครงการ , ก าหนดการอบรม, รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม , 

ภาพถ่ายการอบรม เข้ากลุ่มแสดงความคิดเห็น จัดท าแผนงานและร่วมด าเนินการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตอาหารจังหวัดจันทบุรี
 ปีงบประมาณ 2560      



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตอาหารจังหวัดจันทบุรี
 ปีงบประมาณ 2560      



ประกอบด้วย 

บันทึกข้อความข้ออนุมัติจัดอบรม , โครงการ , ก าหนดการอบรม, รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมอบรม , ภาพถ่ายการอบรม เข้ากลุ่มแสดงความคิดเห็นและร่วมด าเนินการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็ง จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2560



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็ง จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2560



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็ง จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2560



EB2
     หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตาม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักอย่างไร



1)มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่

มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

หลักฐาน คือ

1. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการอนุญาตด้านอาหาร

2. หนังสือสั่งการให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานฯ

3. หนังสือขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

4. Print screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการอนุญาตด้านอาหาร 
ระยะเวลา และ ค่าธรรมเนียม บนเว็ปไซด์ http://www.chpho.go.th/ และ
www.Facebook/sasukchantaburi/(กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสสจ.จันทบุรี)

http://www.chpho.go.th/ ���
http://www.chpho.go.th/ ���
http://www.chpho.go.th/ ���
http://www.facebook/sasukchantaburi/(������ҹ������ͧ��������
http://www.facebook/sasukchantaburi/(������ҹ������ͧ��������
http://www.facebook/sasukchantaburi/(������ҹ������ͧ��������


คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการอนุญาตด้านอาหาร



หนังสือสัง่การให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานฯ



หนังสือขออนญุาตน าเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน



Print Screen การเผยแพร่ทางเวปไซด์
http://www.chpho.go.th/

http://www.chpho.go.th/
http://www.chpho.go.th/


Print Screen การเผยแพร่ทางเวปไซด์
http://www.chpho.go.th/

http://www.chpho.go.th/
http://www.chpho.go.th/


Print Screen การเผยแพร่ทางเวปไซด์
www.Facebook/sasukchantaburi/กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.จันทบุรี

http://www.facebook/sasukchantaburi/������ҹ������ͧ�������� �ʨ.�ѹ�����
http://www.facebook/sasukchantaburi/������ҹ������ͧ�������� �ʨ.�ѹ�����
http://www.facebook/sasukchantaburi/������ҹ������ͧ�������� �ʨ.�ѹ�����
http://www.facebook/sasukchantaburi/������ҹ������ͧ�������� �ʨ.�ѹ�����
http://www.facebook/sasukchantaburi/������ҹ������ͧ�������� �ʨ.�ѹ�����


Print Screen การเผยแพร่ทางเวปไซด์
www.Facebook/sasukchantaburi/กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.จันทบุรี

http://www.facebook/sasukchantaburi/������ҹ������ͧ�������� �ʨ.�ѹ�����
http://www.facebook/sasukchantaburi/������ҹ������ͧ�������� �ʨ.�ѹ�����
http://www.facebook/sasukchantaburi/������ҹ������ͧ�������� �ʨ.�ѹ�����
http://www.facebook/sasukchantaburi/������ҹ������ͧ�������� �ʨ.�ѹ�����
http://www.facebook/sasukchantaburi/������ҹ������ͧ�������� �ʨ.�ѹ�����


2)  มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก หรือไม่

หลักฐาน คือ

1. หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือฯ

2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือฯ

3. หนังสือขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน



หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มอืฯ



EB3
    หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตาม
ภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร



1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่าง
ชัดเจน หรือไม่

เหมือนข้อ EB2(1)
ขั้นตอนการอนุญาตสถานทีผ่ลิตอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ผู้ประกอบการติดต่อขออนุญาตผลิตอาหาร 

สรุปผลการตรวจและเสนอลงนาม 

หัวหน้ากลุ่มงานลงนาม 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ถกูต้อง,ครบถว้น 

ผู้ประกอบการรับใบอนุญาต และลงลายมือชื่อในทะเบียนรับ 

ไม่ถกูต้อง,  
ไม่ครบถว้น 

ผ่าน 

เจ้าหน้าทีล่งข้อมูล ระบบ Logistic 

เจ้าหน้าทีพ่ิจารณาเอกสารหลักฐาน 

เจ้าหน้าทีล่งรับ 

เจ้าหน้าทีน่ัดตรวจสถานที ่

สถานทีผ่ลิต 
เข้าข่ายโรงงาน(อ.1) 

สถานทีผ่ลิต 
ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1) 

คืนค าขอ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนาม 

ช าระค่าธรรมเนียม(อ.2) ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม(สบ.1) 

ผปก.ปรับปรุงแก้ไขสถานที่
และจนท.ตรวจสถานที่ซ  า 

แจ้งผู้ประกอบการมารับใบอนุญาต 

1 วนัท าการ 

 

7 วนัท าการ 

ไม่เกิน 45 วนัท าการ 

5 วนัท าการ 

7 วนัท าการ 

ผู้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตสถานทีผ่ลิตอาหารและเอกสารหลักฐาน 

เจ้าหน้าที/่เภสัชกรตรวจ
ประเมินสถานทีผ่ลิตอาหาร 

หมายเหต:ุ 1. วนั หมายถึง วนัท าการของราชการ 

 2. สถานท่ีผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่มีการใช้เคร่ืองจกัรที่มีก าลังรวมต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไปและมีคนงานต้ังแต่ ๗ คนขึ้นไป 

3. สถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานท่ีผลิตอาหารที่มีการใช้เคร่ืองจกัรที่มีก าลังรวมต่ ากวา่ ๕ แรงม้าและมีคนงานน้อยกวา่ ๗ คน 



2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่

หลักฐาน คือ

1. หนังสือขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

2. ทะเบียนรบัศูนยบ์ริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)

3. ตารางเวรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจ าศูนยบ์ริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ        

4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือฯ

5. ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบรุีที่ 228/2558  เรื่องมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนยบ์ริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

6. แบบประเมินความพึงพอใจ , บัตรคิวการให้บริการ , Monitoring Board

7. Print screen แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัติงานการอนุญาตด้านอาหาร ระยะเวลา และ 
ค่าธรรมเนียม บนเว็ปไซด์ http://www.chpho.go.th/ และ
www.Facebook/sasukchantaburi/(กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคสสจ.จันทบุร)ี

http://www.chpho.go.th/ ���
http://www.chpho.go.th/ ���
http://www.chpho.go.th/ ���
http://www.facebook/sasukchantaburi/(������ҹ������ͧ��������
http://www.facebook/sasukchantaburi/(������ҹ������ͧ��������
http://www.facebook/sasukchantaburi/(������ҹ������ͧ��������


ทะเบียนรับศูนย์บริการ OSSC



ตารางเวรการปฏิบัติหน้าที่



ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีที่ 228/2558  
เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ



แบบประเมินความพึงพอใจ
 บบส ารวจควา  ึง อ จการ ห้บริการของ ูนย บริการผลิตภั   สุขภา  บ ด สร จ ส านักงานสาธาร สุขจังหวัดจันทบุรี  

ปร จ าป งบปร  า   . . 2560 
******************************************** 

กรุ า ส่ ครื่องห าย/ลง น  หน้าข้อควา หรือ น ่องว่างที่ตรงกับควา  ป นจริง 

1.ข้อ ูลทั่ว ป 
     ชาย   หญิง 

อาย ุ  18-20 ป   21-30 ป   31-40 ป  
 41-50 ป   51-60 ป   60 ป ขึ นไป 

การ ึก า  ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี  สูงกว่าปริญญาตร ี

 

2.ควา  ึง อ จของผู้รับบริการ    ูนย บริการผลิตภั   สุขภา  บ ด สร จ  

ปร  ด นควา  ึง อ จ 

ค  นนควา  ึง อ จ 
 อ จ 

 ากท่ีสุด 
(5) 

 อ จ
 าก 
(4) 

 อ จ
(3) 

 อ จ
น้อย 
(2) 

ปรับปปรุง
(1) 

 ด้านการ ห้บริการ 
 . เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต มใจให้บริการ      
 . เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความยิ มแย้มแจ่มใส      
 .  เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล/ค าแนะน า และตอบข้อซักถามได้เป นอย่างด ี      
 .  การบริการตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม หรือล าดับคิว 

(queue) 
     

 .  ขั นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร ว      
 .  ความซื่อสัตย์สุจริตในการป ิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ แทน  

ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป นต้น 
     

 .  ความเสมอภาคในการให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกป ิบัติ      
 .  มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับความรู้ แผ่นข่าวแจก       
 ด้านสภา  วดล้อ  ล สิ่งอ านวยควา ส ดวก 
 .  สถานท่ีมีความสะอาด เรียบร้อย มีสัดส่วนการให้บริการแยกชัดเจน      
  .  มีบริการจุดนั่งรอรับบริการ      
  .  ระบบคิว      
  .  มีป ายบอกทางไป  ูนย์บริการผลิตภัณ ์สุขภาพเบ ดเสร จ      
  . มีสิ่งอ านวยความสะดวกสบายอื่น  เช่น บริการน  าดื่ม     

หนังสืออ่าน เครื่องปรับอากา  เครื่องพิมพ์ดีด เว บไซต์ อย. 
     

  . มีแผนผังแสดงขั นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงาน      

ควา คิด ห น ล ข้อ สนอ น อื่น 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 



 ผนผังควบคุ ก ากบังานบริการอนญุาตผลติภั   สุขภา 
(Monitoring Board)

บัตรคิวการ ห้บรกิาร


