รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงาสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ดาเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การสร้างจิตสานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศเจตจานงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดินในการและความโปร่งใ ส
ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และให้คามั่นที่จะนาพาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพและร่วมมือและอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
2. กฎระเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การเงิน และบั ญ ชี โดยที่ ในปั จ จุ บั น
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามนโยบาย ทาให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานได้ จึงได้ จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลด
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ชลบุ รี แ ละ
หน่วยงานในกากับ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทางาน รวมทั้งเตรียมเอกสาร
หลักฐานประกอบการประเมินให้ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ซักซ้อมทาความเข้าใจเรื่องดังกล่าว
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้
- การจั ด ท าคู่ มื อ ได้ ท า คู่ มื อ การพั ฒ นาส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้ หลีกเลี่ยงการ
กระทาที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุ จริตในรูปแบบ
ต่างๆ
- การจั ด การความรู้ (Knowledge management) โดยการน าคู่ มื อ ดั ง กล่ า ว
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจาเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
4.2 การดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และ

สามารถสรุปข้อมูลการสิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ ได้ดังนี้
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

มีการทับซ้อนอย่างไร

โอกาสเกิด
การทุจริต
(1/4)

ระดับของ
ผลกระทบ
(1-4)

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

การจัดซื้อจัดจ้าง

หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่
ตนเองคุยได้ง่าย

4

4

การจัดโครงการ/
กิจกรรม

มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว

4

4

-ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน
การจัดซื้อวัสดุ
-เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจ้าง
-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาและมีความจาเป็น
ลาดับแรก

การบริหารงาน
บุคคล

มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า
ทางาน

4

4

การนาทรัพย์สิน เช่น การใช้อุปกรณ์สานักงานต่างๆ
ของราชการมาใช้ รถยนต์ ไฟฟ้า น้าประปา ฯลฯ
ในเรื่องส่วนตัว

4

4

การลงชื่อ เข้าออก เวลาปฏิบัติ
หน้าที่

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง

4

4

การลงพื้นที่
การใช้จัดสรรทรัพยากรนาไปใช้มาก
ตรวจสอบ
เกินความจาเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น
ข้อเท็จจริง(Case) น้ามันมากเกินความเกินความจาเป็น
-การใช้รถ
-การใช้คน

4

4

-มีการประกาศรับสมัคร
และดาเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
-มีการทาทะเบียน
ควบคุมการใช้งานและ
การเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด
-ใช้ระบบสแกน
ลายนิ้วมือ
-มีสมุดขออนุญาตไป
พื้นที่อื่น
-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ
-มีการรายงานทุกครั้ง
-สร้างจิตสานึก คุณธรรม
จริยธรรม
-ใช้งานตามความเป็นจริง

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

มีการทับซ้อนอย่างไร

โอกาสเกิด
การทุจริต
(1/4)

ระดับของ
ผลกระทบ
(1-5)

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

การจัดประชุม
ดูงาน สัมมนา
ต่างๆ

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานที่

๓

๓

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธ์
การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ
หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ
เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ได้นาเงินที่ลูกหนี้
กองทุนต่างๆ ฝากมาชาระให้กับ
การเงิน แต่กลับนาเงินไปใช้ส่วนตัว

3

3

๑

4

-สถานที่ มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณ
-วิทยาการมีความรู้ความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้นๆ
-ผู้ปฏิบัติต้องทาตามกฏ
ระเบียบโดยมีความเป็น
กลาง
-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้
กองทุนต่างๆ มาชาระ
เงินด้วยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง

5. การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี 256๑
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนการดาเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงาน
ราชการและดาเนินการสร้างจิตสานึกเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรในสังกัด ไม่ทนต่อการทรุจริตทุกรูปแบอย่างจริงจัง
โดยมีกระบวนการดาเนินการที่สาคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนาไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทรุจริต ประจาปี 256๑ ดังนี้
5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและ
ปราบปรามการทรุจ ริตให้กับ เจ้าหน้ าที่และบุคลากร ของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรี ให้ ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การ
มอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกลในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฏเกณฑ์
ใหม่ๆ
5.3 การจัดทาคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนาไปสู่การทุจริต ความ

เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง
มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน
5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ เกิด ความร่ว มมื อเป็ น ผู้ เฝ้ าระวัง การแจ้ งเบาะแส และมี สื่ อรณรงค์ ส ร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
ผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปราบทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต
การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ถื อ เป็ น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ น การแสวงหา
ประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลโดยการละเมิ ด ต่ อ กฎหมาย หรือ จริย ธรรม ด้ ว ยการใช้ อ านาจในต าแหน่ งหน้ าที่ ไป
แทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของ ส่วนรวมและทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป
โดยผลประโยชน์ สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่าง เช่น การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใดๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สิน
ของรัฐเพื่อประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิดยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้
ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็ น จานวนมากจนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of
interest: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ การพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
จากแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการ ที่ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์
ทับซ้อน ๗ กรณี คือ
๑.การแสวงหาประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ
๒.การรับผลประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ
๓.การใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์
๔.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๕.การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ
๖.การรับทางานนอกองค์กร
๗.การทางานหลังออกจากตาแหน่ง

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีจึงกาหนดแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑.บุคลากรในหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ รับผิดชอบโครงการ, หัวหน้าฝ่าย/หั วหน้ากลุ่มงาน/หั วหน้างาน,
เจ้าหน้าที่พัสดุ, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ, ผู้มีอานาจอนุมัติ
๒.บุคคลตามข้อ ๑ ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานดังนี้
๒.๑ ต้องไม่เป็นผู้เสนองานเอง
๒.๒ ต้องไม่เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้เสนองาน
๒.๓ ต้องไม่เป็นญาติของผู้เสนองาน ได้แก่ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็น
พี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
๒.๔ เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของผู้เสนองาน
๒.๕ ต้องไม่เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของผู้เสนองาน
๒.๖ กรณีอื่นๆอันมีสภาพร้ายแรงที่ทาให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง
๓.บุ คคลตามข้อ ๑ ต้องไม่มีการเรียกรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาค การอานวยความ
สะดวกหรือการให้ความบันเทิงจากผู้เสนองาน
๔.บุคคลตามข้อ ๑ ต้องไม่มีการรับของขวัญ /เงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันสาคัญต่างๆ
เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ งานศพงานมงคล ฯลฯ ที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท

การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางปฏิบัตงิ านหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ของข้าราชการส านั กงานสาธารณสุ ขจังหวัด ชลบุรี ปี งบประมาณ ๒๕๖๐และ ได้ยึดมั่ นในแนวทาง
ดังกล่าว และได้ชี้แจงให้ผู้บริหารหน่วยงานย่อยได้เข้าใจแนวทาง โดยเจ้าหน้าที่ ในสังกัดได้รับทราบแนวทาง
และให้ความร่วมมือในการถือปฏิบัติ เพื่อความโปร่งใสขององค์กรสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่ อ งจากส านั ก งานสาธารณสุ ขจั งหวัดชลบุ รี มีค ณะกรรมการจัด วางระบบควบคุ ม ภายใน และ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ซึ่งมีการประชุมทบทวนพิจารณาความเสี่ยงขององค์กร
ทุกปี หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงานในกรณี ต่างๆ คณะกรรมการจะนาปัญหาหรือความเสี่ยงที่
ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมากาหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพื่อนาไปสู่การแก้ไข และแนวทางในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง ๗ กรณี คือ ๑)การแสวงหาประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ ๒)การรับผลประโยชน์
จากทางราชการที่มิชอบ ๓)การใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์ ๔)การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๕)การใช้
ข้อมูลลับของทางราชการ ๖)การรับทางานนอกองค์กร ๗)การทางานหลังออกจากตาแหน่ง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะ
นามาวิเคราะห์ในคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จากการประเมินในรอบที่ผ่านมาไม่พบปัญหาใน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เนื่องจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเป็นหน่วยงานทางด้านวิชาการที่มี
การให้บริการที่กี่ยวกับงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้แก่ การรับขึ้นทะเบียนใบอนุญาติ
ต่างๆ เช่น การอนุ ญาตด้านอาหาร ผลิ ตภัณ ฑ์สุขภาพ การต่ออนุญาตคลินิกสถานบริ การทางด้านสุ ขภาพ
เป็นต้น จึงได้มีการนาประเด็นต่างๆ เหล่านี้มาวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับตัว
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและให้ หั วหน้ ากลุ่มงานได้กาชับ การดาเนินงานทุกขั้นตอน ซึ่งได้มีการจัดทาผังการ

ดาเนินงานและให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลโดยการนาคู่มือประชาชนด้านอาหารขึ้น website ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีด้วย
กรณี การตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
นอกจากการตรวจสอบตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมแล้ว ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับ
ใช้ไปแล้วนั้น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กาชับให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการ
แสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตาแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือ
การใช้ ข้ อ มู ล ลั บ ในการจั ด หา ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ในการจั ด หาล่ ว งรู้ จ ากการท าหน้ า ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ และ
นอกจากนั้นยังกาชับให้ปฏิบัติตามนโยบายหนังสือกระทรวงสาธารณสุขด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๓๒/ว๙๖๖ ลงวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะทาให้ เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม หากมีกรณีดังกล่าว
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จะดาเนินการสืบสวน หากมีมูลจะดาเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องอย่าง
เค ร่ ง ค รั ด ส าม ารถ เข้ าต รว จ ส อ บ ผั งขั้ น ต อ น ก ารด าเนิ น งาน ได้ ที่ www.cbo.moph.go.th แ ล ะ
www.cbauditor.com
การรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทราบ
ตามลาดับขั้น
การนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการ
ทางาน
เนื่องจากการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดย
ผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด ได้ ก าชั บ ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการวางแผนและประเมิ น ผล (กปว.) ให้ ต ระหนั ก และให้
ดาเนิ น การ การควบคุม ภายใน และตรวจสอบภายใน ให้ ครอบคลุ มหน่ วยงานย่อย ร้อยละ ๑๐๐ และมี
นโยบายให้ดาเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม ตลอดจนกาชับให้ข้าราชการในสังกัด ดาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้ตระหนัก ระมัดระวังทั้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
และได้มีการจัดทาประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่องความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ และได้มีการจัดทาผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ขั้นตอนการขอ
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สถานพยาบาล และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้มีการจัดทาคู่มือประชาชน
ด้านการขออนุญาตอาหารและได้นาเผยแพร่ข้อมูล ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลต่อไป

