แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกอบด้วย
ลาดับที่
1

ชื่อกระบวนงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ

2

การขึ้น ทะเบี ย นตารั บ ยา โฆษณายาและการ กองยา
อนุญาตใบอนุญาตสถานที่
การออกใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง
กองควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย

3

การพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร

กองอาหาร

4

กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

5

1. การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2.การขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.การประเมินเพื่อการอนุญาตเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตสถานที่ ผลิต นาเข้า หรือขาย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง

6

การพิจารณาการนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กองด่านอาหารและยา

7

การออกใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

กองควบคุมวัตถุเสพติด

หน้า 1 จาก 36

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอนุมัติ
อนุญาตของทางราชการ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อกระบวนการ การขึน้ ทะเบียนตารับยา โฆษณายาและการอนุญาตใบอนุญาตสถานที่
ด้านยา
หน่วยงาน
กองยา

ลงชื่อ

นายสุชาติ จองประเสริฐ ผู้รายงาน

ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักยา

การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบตั ิของภาครัฐ
(Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC)
ขับเคลื่อนปีแห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

หน้า 2 จาก 36

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่
1.

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนหลัก :

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor

1. การยื่นเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุญาต ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด


1. มีการจัดทา Check List เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เอกสารประกอบในการพิจารณาอนุญาต
2. มีการเผยแพร่คู่มือประชาชนสาหรับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ พิจารณา
อนุมัติ อนุญาตหน้าเว็บไซต์กองยา
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
1
2

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
มีการจัดทา Check List เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบในการ
พิจารณาอนุญาต
มีการเผยแพร่คู่มือประชาชนสาหรับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตหน้า
เว็บไซต์กองยา

เขียว




เหลือง

ส้ม

แดง



ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level
matrix))
ที่
ขั้นตอนย่อยที่มี
ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น X รุนแรง
๓ ๒ ๑
๓ ๒ ๑

หมายเหตุ ไม่ได้คานวณค่าความเสี่ยงรวม เนื่องจากไม่มีขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ที่มี
สถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
หน้า 3 จาก 36

ขั้นตอนย่อยที่มีความ
เสี่ยงการทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ต่า (๑)
ค่อนข้างต่า (๔)
ปานกลาง (๗)

ดี
พอใช้
อ่อน

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง
ค่อนข้างต่า (๒)
ปานกลาง (๕)
ค่อนข้างสูง (๘)

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง
ปานกลาง (๓)
ค่อนข้างสูง (๖)
สูง (๙)

หมายเหตุ ไม่ได้ทาการประเมินการควบคุมการทุจริต เนื่องจากไม่มีข้อมูลค่าความเสี่ยงรวมในตาราง
ที่ ๓
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
การขึ้นทะเบียนตารับยา โฆษณายาและ
การอนุญาตใบอนุญาตสถานที่
ด้านยา
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. การยื่นเอกสารประกอบในการ
พิจารณาอนุญาต ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กาหนด)

กระบวนการขึ้นทะเบียนตารับยา โฆษณายาและการอนุญาต
ใบอนุญาตสถานที่ด้านยา
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1. มีการจัดทา Check List เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เอกสารประกอบในการพิจารณาอนุญาต
2. มีการเผยแพร่คู่มือประชาชนสาหรับขั้นตอนและระยะเวลาการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตหน้าเว็บไซต์กองยา

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
หน้า 4 จาก 36

จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ชื่อกระบวนงาน
หน่วยงาน

การออกใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง
กองควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย

ลงชื่อ นางสุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผู้รายงาน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองควบคุมเครื่องสาอาง
และวัตถุอันตราย

การขับเคลือ่ นการปฏิบตั ิตามบันทึกข้ อตกลงว่าด้ วยแนวร่วมปฏิบตั ิของภาครัฐ
(Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC
ขับเคลือ่ นปี แห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้ านการรับสินบนทุกรูปแบบ
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ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor

๑ การพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับจด
แจ้งเครื่องสาอาง

Unknown Factor



2 การพิจารณาไม่ดาเนินการตามลาดับคาขอ มีการ
ลัดคิว
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เขียว
เหลือง

1 การพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับจด
แจ้งเครื่องสาอาง
2 การพิจารณาไม่ดาเนินการตามลาดับคาขอ มี
การลัดคิว

ส้ม

แดง



ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level
matrix))
ที่
ขั้นตอนย่อยที่มี
ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น X รุนแรง
๓ ๒ ๑
๓ ๒ ๑

หมายเหตุ ไม่ได้คานวณค่าความเสี่ยงรวม เนื่องจากไม่มีขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ที่มี
สถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
หน้า 6 จาก 36

ขั้นตอนย่อยที่มีความ
เสี่ยงการทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ดี
ต่า (๑)
ค่อนข้างต่า (๒)
ปานกลาง (๓)
พอใช้
ค่อนข้างต่า (๔)
ปานกลาง (๕)
ค่อนข้างสูง (๖)
อ่อน
ปานกลาง (๗)
ค่อนข้างสูง (๘)
สูง (๙)
หมายเหตุ ไม่ได้ทาการประเมินการควบคุมการทุจริต เนื่องจากไม่มีข้อมูลค่าความเสี่ยงรวมในตารางที่ ๓
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การ
ออกใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. การพิจารณาไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การรับจดแจ้งเครื่องสาอาง
2. การพิจารณาไม่ดาเนินการ
ตามลาดับคาขอมีการลัดคิว

กระบวนการออกใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสาอางเผยแพร่ใน
เว็บไซต์เพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาแก่ผู้ประกอบการ
2. มีระบบเพื่อทาการ Post audit โดยเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวัง
การพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับจดแจ้ง
เครื่องสาอาง
3. มีทีมเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้คาปรึกษาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การับจดแจ้งเครื่องสาอางให้แก่เจ้าหน้าที่ ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ
4. มีคณะทางานพิจารณาการกากับดูแลเครื่องสาอางก่อนออกสู่
ตลาด
5. มีการตอบคาถามและให้คาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในหลาย
ช่องทาเพื่อให้ความกระจ่างแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่
5.1 ทางโทรศัพท์
5.2 ให้คาปรึกษาผ่านระบบ Consultation e-service
5.3 ทางอีเมล์
5.4 เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ
6. การพิจารณาคาขอมีการกาหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หน้า 7 จาก 36

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตทางราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ชื่อกระบวนงาน การพิจารณาการอนุญาตด้านอาหาร
หน่วยงาน กองอาหาร

ลงชื่อ นายวีระชัย นลวชัย ผูร้ ายงาน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองอาหาร

การขับเคลื่อนการปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบตั ิของภาครัฐ
(Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC)
ขับเคลื่อนปีแห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

หน้า 8 จาก 36

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ

๑

การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคา
ขอ

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor


Unknown Factor

ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง



๑ การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคาขอ

ตาราง ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง
(Risk level matrix) ไม่มีความเสี่ยงระดับสีสม้ และแดง
ที่

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการ
ทุจริต

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง

๓ ๒ ๑

ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ของผลกระทบ จาเป็น X รุนแรง
๓ ๒ ๑

ไม่กรอกเนื่องจากตารางที่ 2 ไม่มี
ความเสี่ยงที่เป็นสีส้มและสีแดง

ตาราง ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ไม่มคี วามเสี่ยงระดับสีส้มและแดง
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง คุณภาพการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การทุจริต
จัดการ
ระดับต่า
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ระดับกลาง

ระดับสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงทางทุจริต
การพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต
ด้านอาหาร

กระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1. การจัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. ทบทวน ปรับปรุงคู่มือประชาชนหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์กองอาหาร ผ่าน URL:
http://www.fda.moph.go.th/site/food/SitePages/Manual.
aspx
3. จัดทาหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตด้าน
อาหารเพิ่มเติม และเผยแพร่ในเว็บไซต์กองอาหาร ผ่าน URL:
http://www.fda.moph.go.th/site/food/SitePages/Manual.
aspx
4. จัดอบรมหรือประชุมกลุ่มย่อย เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนองค์ความรู้
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
5. หารือเจ้าหน้าที่ตามลาดับขั้นหรือคณะทางานฯ หรือคณะ
ผู้เชี่ยวชาญฯ หรือกลุ่มงาน/หน่วยงานอื่น
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จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ชื่อกระบวนงาน การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หน่วยงาน กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ลงชื่อ

นางกรภัทร ตรีสารศรี ผู้รายงาน

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

การขับเคลือ่ นการปฏิบตั ิตามบันทึกข้ อตกลงว่าด้ วยแนวร่วมปฏิบตั ิของภาครัฐ
(Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC
ขับเคลือ่ นปี แห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้ านการรับสินบนทุกรูปแบบ
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ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor

๑. การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. ผู้ประกอบการยื่นคาขอผิดช่องทางการ
พิจารณา ทาให้ผู้ประกอบการเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารที่ไม่
เหมาะสมกับประเภทคาขอ
2. ผู้ยื่นคาขอไม่มีความรู้เกี่ยวกับยาแผน
ไทย/ยาแผนทางเลือกและขาดทักษะในการ
สื่อสาร
3. ผู้ประกอบการไม่มาแก้ไขตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
4. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจ
ในการกฎระเบียบบางส่วนอยู่ระหว่างการ
จัดทา
5. ปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ เช่น การออกใบสั่งชาระ การดึงข้อมูล
ผู้ประกอบการในการลงระบบ

Unknown Factor










๒. การขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ที่รับงาน (OSSC) รับคาขอที่
เอกสารไม่ครบถ้วนเข้ามาสู่กระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอฯ
2. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. 2562 และเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต
โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3. ปัญหาจาการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง
ๆ เช่น การออกใบสั่งชาระ การดึงข้อมูล
ผู้ประกอบการในการลงระบบ
4. อุปกรณ์สานักงานบางอย่างไม่เพียงพอใน
การดาเนินงาน เช่น เครื่องพิมพ์
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ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor

Unknown Factor

3. การประเมินเพื่อการอนุญาตเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตสถานที่ ผลิต นาเข้า หรือขาย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจใน
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.
2562 เนื่องจากกฎหมายที่ใช้เป็นกฎหมาย
ใหม่ กฎระเบียบบางส่วนอยู่ระหว่างการ
จัดทา
2. ผู้ขออนุญาตหรือผู้ยื่นคาขอจัดเตรียม
เอกสารไม่ครบถ้วน และไม่แก้ไขภายในเวลา
ที่กาหนด
3. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาตในระบบสารสนเทศไม่ครบถ้วน/ไม่
ถูกต้อง
4. การเสนองานเพื่อพิจารณาอนุญาตและลง
นามใบอนุญาตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด









ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
๑. การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. ผู้ประกอบการยื่นคาขอผิดช่องทางการ
พิจารณา ทาให้ผู้ประกอบการเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารที่ไม่
เหมาะสมกับประเภทคาขอ
2. ผู้ยื่นคาขอไม่มีความรู้เกี่ยวกับยาแผน
ไทย/ยาแผนทางเลือกและขาดทักษะในการ
สื่อสาร
3. ผู้ประกอบการไม่มาแก้ไขตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
4. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจ
ในการกฎระเบียบบางส่วนอยู่ระหว่างการ

เขียว
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เหลือง

ส้ม

แดง

จัดทา
5. ปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ เช่น การออกใบสั่งชาระ การดึงข้อมูล
ผู้ประกอบการในการลงระบบ
๒. การขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ที่รับงาน (OSSC) รับคาขอที่
เอกสารไม่ครบถ้วนเข้ามาสู่กระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอฯ
2. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. 2562 และเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต
โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3. ปัญหาจาการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง
ๆ เช่น การออกใบสั่งชาระ การดึงข้อมูล
ผู้ประกอบการในการลงระบบ
4. อุปกรณ์สานักงานบางอย่างไม่เพียงพอใน
การดาเนินงาน เช่น เครื่องพิมพ์
๓. การประเมินเพื่อการอนุญาตเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตสถานที่ ผลิต นาเข้า หรือขาย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจใน
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.
2562 เนื่องจากกฎหมายที่ใช้เป็นกฎหมาย
ใหม่ กฎระเบียบบางส่วนอยู่ระหว่างการ
จัดทา
2. ผู้ขออนุญาตหรือผู้ยื่นคาขอจัดเตรียม
เอกสารไม่ครบถ้วน และไม่แก้ไขภายในเวลา
ที่กาหนด
3. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาตในระบบสารสนเทศไม่ครบถ้วน/ไม่
ถูกต้อง
4. การเสนองานเพื่อพิจารณาอนุญาตและลง
นามใบอนุญาตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
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ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level
matrix))
ที่
ขั้นตอนย่อยที่มี
ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น X รุนแรง
๓ ๒ ๑
๓ ๒ ๑

หมายเหตุ ไม่ได้คานวณค่าความเสี่ยงรวม เนื่องจากไม่มีขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ที่มี
สถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนย่อยที่มีความ
คุณภาพ
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
เสี่ยงการทุจริต
การจัดการ
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ดี
ต่า (๑)
ค่อนข้างต่า (๒)
ปานกลาง (๓)
พอใช้
ค่อนข้างต่า (๔)
ปานกลาง (๕)
ค่อนข้างสูง (๖)
อ่อน
ปานกลาง (๗)
ค่อนข้างสูง (๘)
สูง (๙)

หมายเหตุ ไม่ได้ทาการประเมินการควบคุมการทุจริต เนื่องจากไม่มีข้อมูลค่าความเสี่ยงรวมในตาราง
ที่ ๓
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการ การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และแจ้งผู้ประกอบการทราบในขั้นตอน
1. ผู้ประกอบการยื่นคาขอผิดช่อง
การตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารเบื้องต้น
ทางการพิจารณา ทาให้ผู้ประกอบการ
(เลขC)
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม
เอกสารที่ไม่เหมาะสมกับประเภทคาขอ 2. มีการส่งต่อให้เข้าสู่กระบวน Consultation service เพื่อ
วินิจฉัยผลิตภัณฑ์
3. จัดทาคู่มือสาหรับการยื่นคาขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ
เพื่อใช้ไปพลางก่อนระหว่างที่กฎหมายลาดับรองยังไม่แล้ว
เสร็จ
2. ผู้ยื่นคาขอไม่มีความรู้เกี่ยวกับยา 1. มีคู่มือสาหรับการยื่นคาขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ เพื่อใช้
ไปพลางก่อนระหว่างที่กฎหมายลาดับรองยังไม่แล้วเสร็จ
แผนไทย/ยาแผนทางเลือกและขาด
2. ให้คาปรึกษา หากมีประเด็นสงสัย
ทักษะในการสื่อสาร
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3. ผู้ประกอบการไม่มาแก้ไขตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
4. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจ
ในการกฎระเบียบบางส่วนอยู่ระหว่าง
การจัดทา
5. ปัญหาจากการใช้งานระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ เช่น การออกใบสั่ง
ชาระ การดึงข้อมูลผู้ประกอบการในการ
ลงระบบ
การขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ที่รับงาน (OSSC) รับคาขอ
ที่เอกสารไม่ครบถ้วนเข้ามาสู่
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ
คาขอฯ
2. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์
ต่างๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. 2562 และเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
3. ปัญหาจาการใช้งานระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ เช่น การออกใบสั่งชาระ การดึง
ข้อมูลผู้ประกอบการในการลงระบบ
4. อุปกรณ์สานักงานบางอย่างไม่
เพียงพอในการดาเนินงาน เช่น
เครื่องพิมพ์
การประเมินเพื่อการอนุญาตเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตสถานที่ ผลิต นาเข้า หรือขาย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจใน
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.
2562 เนื่องจากกฎหมายที่ใช้เป็น
กฎหมายใหม่ กฎระเบียบบางส่วนอยู่
ระหว่างการจัดทา

1. มีการส่งหนังสือแจ้งให้มาแก้ไข
2. ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มาแก้ไข หรือมาล่าช้า เจ้าหน้าที่จะ
โทรศัพท์ และ/หรืออีเมล์แจ้งผู้ประกอบการให้มาแก้ไข
1. มีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบ กฎระเบียบ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
1. ประสานศูนย์ IT ดาเนินการแก้ไขเมื่อพบเจอโดยทันที

1. เจ้าหน้าที่กลุ่มโฆษณาดาเนินการตรวจสอบเอกสารด้วยตนเอง
เมื่อตรวจสอบพบแจ้งผู้ประกอบการเพื่อชี้แจง รวมทั้งให้
คาปรึกษาและตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นขออนุญาต
1. มีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบ กฎระเบียบ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

1. ประสานศูนย์ IT ดาเนินการแก้ไขเมื่อพบเจอโดยทันที
1. ใช้อุปกรณ์ร่วมกันกับกลุ่มอื่น
2. ขอจัดสรรเพิ่มเติมให้เพียงพอ

1. มีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบ กฎระเบียบ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
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2. ผู้ขออนุญาตหรือผู้ยื่นคาขอจัดเตรียม
เอกสารไม่ครบถ้วน และไม่แก้ไขภายใน
เวลาที่กาหนด
3. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาตในระบบสารสนเทศไม่
ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
4. การเสนองานเพื่อพิจารณาอนุญาต
และลงนามใบอนุญาตไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

1. เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบตามบันทึกข้อบกพร่อง
2. มีการติดตามการแก้ไข โดยการโทรศัพท์ติดตาม
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศและมีการทวนสอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน
เพื่อป้องกันความผิดพลาด
1. จัดทาบันทึกรายการดาเนินการ เพื่อติดตามเรื่องที่รับผิดชอบ
และติดตามงานอย่างสม่าเสมอ
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตทางราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ชื่อกระบวนงาน การพิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง
หน่วยงาน กองควบคุมวัตถุเสพติด

ลงชื่อ นางขนิษฐา ตันติศิรินทร์ ผู้รายงาน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

การขับเคลื่อนการปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบตั ิของภาครัฐ
(Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC)
ขับเคลื่อนปีแห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
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ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ

๑

การอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่ชะลอการยื่นคาขอ
อนุญาตเกี่ยวกับกัญชง เพื่อเรียก
รับสินบน หรือสิ่งตอบแทน จาก
ผู้ประกอบการ
๒. เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการ เช่น ลัดคิวคา
ขอ เพื่อเรียกรับสินบน จาก
ผู้ประกอบการ
๓. การตรวจสอบสถานที่เพื่อ
พิจารณาอนุญาต ปลูกกัญชง มี
ความเสี่ยงในการที่เจ้าหน้าที่จะ
ดาเนินการตรวจสอบไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
เอกสารไม่ครบถ้วน เจตนาละเว้นการรับเอกสารประกอบคา
หรือไม่ถูกต้อง ขอ

ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
๑ ๑. เจ้าหน้าที่ชะลอการยื่นคาขออนุญาต
เกี่ยวกับกัญชง เพื่อเรียกรับสินบน หรือสิ่ง
ตอบแทน จากผู้ประกอบการ
๒ ๒. เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการ เช่น ลัดคิวคาขอ เพื่อเรียก
รับสินบน จากผู้ประกอบการ
๓. การตรวจสอบสถานที่เพื่อพิจารณา
อนุญาต ปลูกกัญชง มีความเสี่ยงในการที่
เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

เขียว

เหลือง

√

√

√
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ส้ม

แดง

ตาราง ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง
(Risk level matrix) ไม่มีความเสี่ยงระดับสีสม้ และแดง
ที่

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการ
ทุจริต

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง

๓ ๒ ๑

ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ของผลกระทบ จาเป็น X รุนแรง
๓ ๒ ๑

ไม่กรอกเนื่องจากตารางที่ 2 ไม่มี
ความเสี่ยงที่เป็นสีส้มและสีแดง

ตาราง ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ไม่มคี วามเสี่ยงระดับสีส้มและแดง
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง คุณภาพการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การทุจริต
จัดการ
ระดับต่า

ระดับกลาง

ระดับสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ไม่มีความเสี่ยงระดับส้มและแดง
กระบวนงานอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงทางทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
๑. มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารประกอบคา
การอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
ขอรับอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่
๑. เจ้าหน้าที่ชะลอการยื่นคาขออนุญาต
ใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร พร้อมลง
เกี่ยวกับกัญชง เพื่อเรียกรับสินบน หรือสิ่งตอบ
นามชือ่ ผู้ตรวจเอกสาร และได้เผยแพร่แบบฟอร์มคาขอฯ ให้
แทน จากผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการทราบทางเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ
๒. เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่
อาหารและยา ตาม Link :
ผู้ประกอบการ เช่น ลัดคิวคาขอ เพื่อเรียกรับ
http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=1003
สินบน จากผู้ประกอบการ
ทั้งนี้กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ในแบบคาขอฯ จะมี
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๓. การตรวจสอบสถานที่เพื่อพิจารณาอนุญาต
รายละเอียดแจ้งผู้ประกอบการให้ทราบถึงสาเหตุอย่าง
ปลูกกัญชง มีความเสี่ยงในการที่เจ้าหน้าที่จะ
ชัดเจน และมีการลงนามทั้งสองฝ่ายไว้เป็นหลักฐาน
ดาเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
๒. มี ก ารจั ด เก็ บ แบบฟอร์ ม ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบเอกสาร
กาหนด
ประกอบคาขอรับอนุญาตเกี่ยวกับกัญชงทุกคาขอ เพื่อเป็น
หลั ก ฐานในการตรวจสอบย้ อ นกลั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ต รวจ
เอกสาร
๓. การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง ตามกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก
จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp ) พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการ
กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการต่างๆ อย่าง
ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ในการกากับการดาเนินการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ดาเนินการด้วยความล่าช้าเกิน
สมควร หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
หลักการตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. มีคู่มือการยื่นคาขอรับใบอนุญาต ฉบับผู้ประกอบการ เพื่อ
ขออนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการ
อนุญาต ผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง
(Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตาม Link :
http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=592
๕. มีแนวทางตรวจสถานที่ปลูกกัญชงและเกณฑ์การ
ประเมินผลการตรวจชัดเจน สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตาม Link :
http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=712
ทั้งนี้ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตนี้ต้องผ่านคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
ในการให้ความเห็นชอบ
๖. เปิดเผยข้อมูลผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจข้อมูลผู้รับอนุญาตได้ โดยมีการเผยแพร่ผ่าน
ทางทางเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด
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http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=6459
๗. จัด อบรมให้ค วามรู้ และประชุม แลกเปลี่ย นเรีย นรู้กับ
พนัก งานเจ้า หน้า ที่ และผู้ประกอบการ เพื่อ ชี้แ จงและ
ทาความเข้า ใจในการอนุญ าตและดาเนิน การเกี่ย วกับ
กัญชงให้ตรงกัน ดังนี้
๗.๑ อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกัญชง
(Hemp) เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อให้
เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายให้ตรงกันผ่านการ
ประชุมทาง Webex Application โดยมีการเผยแพร่
เอกสารการอบรมทางเว็บไซต์ของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=
1367
๗.๒ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการยื่น
คาขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชง และการจัดเตรียม
พื้นที่ปลูกกัญชง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ผ่านการประชุมทาง Webex Application โดยมี
การเผยแพร่เอกสารการอบรมผ่านเว็บไซต์ของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=1301
๗.๓ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ตอบทุกข้อสงสั ย
คลายทุกปัญหา กับ กัญชา-กัญชง" ร่วมกับพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ และผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม เป้า หมาย เพื่ อ
ถาม-ตอบเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
การประชุมทาง Webex Application
๘. มี ช่ อ งทางให้ ผู้ ป ระกอบการแจ้ ง เมื่ อ พบเห็ น เจ้ า หน้ า ที่
กระทาการ ทุจริตผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน อย. ๑๕๕๖
จดหมาย หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กองควบคุม
วัตถุเสพติด (ตามที่อยู่ กองควบคุมวัตถุเสพติดสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติ
วานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐)
๙. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ทราบ
ข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
หน้า 22 จาก 36

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตทางราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ชื่อกระบวนงาน การพิจารณาการนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา

ลงชื่อ นายธเนศ พุทธศรีจารุ ผู้รายงาน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองด่านอาหารและยา

การขับเคลื่อนการปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบตั ิของภาครัฐ
(Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC)
ขับเคลื่อนปีแห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
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ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ

๑

ขั้นตอนหลัก การพิจารณาการ
นาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เจ้าหน้าที่ปล่อยผ่านเอกสาร
ประกอบการนาเข้าที่ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง เพื่อรับสิทธิพิเศษ
จากผู้นาเข้า

2

เจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการนาเข้าและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามลาดับคิวเพื่อ
เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อสิทธิ
พิเศษจากผู้นาเข้า
เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการ เช่น เจ้าหน้าที่เป็น
ผู้รับมอบอานาจให้มายื่นคาขอ
แทนผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับ
สินบน

3

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
-

-

-

Unknown Factor
เจ้าหน้าที่อาจตัดสินว่าไม่เป็นผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ซึ่งส่งผลให้ผู้นาเข้าไม่ต้องขอ
อนุญาตนาเข้า
(ขั้นตอนนี้มีการกลั่นกรองโดยศุลกากรที่
จะตรวจสอบหลังจาก อย. ซึ่งอาจส่งเรื่อง
มาสอบถามทั้งที่ด่านอาหารและยา หรือ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
เอกสารอาจไม่ครบหรือไม่ถูกต้องแต่
เจ้าหน้าที่ปล่อยผ่านเพื่อเรียกสินบน
(สานักด่านอาหารและยา มี internal
audit ซึ่งจะตรวจสอบซ้า)
ในกรนี้ที่เอกสารถูกต้องแต่เจ้าหน้าที่อาจ
เรียกรับเงิน (กรณีนี้มีการประกาศเอกสาร
ทีต่ ้องใช้ในคู่มือประชาชน รวมทั้งกรณี
เรียกเอกสารเพิ่มต้องมีบันทึกแจ้ง
ผู้รับบริการว่าต้องการเอกสารอะไรบ้าง)

ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง
ที่

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต

๑ พิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หรือไม่
๒ พิจารณาความถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการนาเข้า
๓. พิจารณาตามกรณี

เขียว
√
√
√
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เหลือง

ส้ม

แดง

ตาราง ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง
(Risk level matrix)
ที่

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการ
ทุจริต

๓ ๒ ๑
2

1 พิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หรือไม่
2 พิจารณาความถูกต้องของ
เอกสารประกอบการนาเข้า
3 พิจารณาตามกรณี

ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
ของผลกระทบ จาเป็น X รุนแรง
๓ ๒ ๑
2
4

2

2

4

2

2

4

ตาราง ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง คุณภาพการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การทุจริต
จัดการ
ระดับต่า
ต่า (1)

ระดับกลาง

1. พิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์
สุขภาพหรือไม่

ดี

2. พิจารณาความถูกต้องของ
เอกสารประกอบการนาเข้า

พอใช้

ค่อนข้างต่า (4) ปานกลาง (5)

3. พิจารณาตามกรณี

อ่อน

ปานกลาง (7)

ระดับสูง

ค่อนข้างต่า (4) ปานกลาง (7)

ค่อนข้างสูง (8)

ค่อนข้างสูง (6)
สูง (9)

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงทางทุจริต
การพิจารณาการนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1. เจ้าหน้าที่ปล่อยผ่านเอกสารประกอบการ
นาเข้าที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เพื่อรับสิทธิ
พิเศษจากผู้นาเข้า
2. เจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการนาเข้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตามลาดับคิวเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อสิทธิ
พิเศษจากผู้นาเข้า

กระบวนการพิจารณาการนาเข้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal
audit) ของกองด่านอาหารและยา
2. จัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบ
คุณภาพ พระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
3. การอนุญาตคาขอมีการกาหนดเวลาแล้วเสร็จที่
ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอานวยความ
หน้า 25 จาก 36

3. เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ผู้ประกอบการ เช่น เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบอานาจ
พ.ศ. 2558
ให้มายื่นคาขอแทนผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับ
4. การประชาสัมพันธ์และแจ้งหน่วยงานต่างๆ ใน
สินบน
กองด่านอาหารและยาให้ทราบ ข้อบังคับ
ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
5. จัดอบรมบุคลากรในสานักงานให้ทราบกฎ
ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ
6. มีช่องทางให้ผู้ประกอบการร้องเรียนได้

หน้า 26 จาก 36

จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ชื่อกระบวนงาน
หน่วยงาน

อนุญาตผลิต นาเข้า ขาย และโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

ลงชื่อ นางกรภัทร ตรีสารศรี ผู้รายงาน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

การขับเคลือ่ นการปฏิบตั ิตามบันทึกข้ อตกลงว่าด้ วยแนวร่วมปฏิบตั ิของภาครัฐ
(Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC
ขับเคลือ่ นปี แห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้ านการรับสินบนทุกรูปแบบ
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ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor

Unknown Factor

การออกใบอนุญาต ผลิต นาเข้าเครื่องมือ
แพทย์
๑. ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดาเนินการตาม
ขั้นตอนหรือลาดับ คาขอ

ไม่มีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือใช้
ดุลยพินิจในการ
พิจารณา

๑. รับสินบนหรือเงินใต้
โต๊ะ
๒. จัดเตรียมเอกสาร
สาหรับยื่นคาขอให้
ผู้ประกอบการ

๒. การพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ออกใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์

ไม่มีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือใช้
ดุลยพินิจในการ
พิจารณา

จัดเตรียมเอกสารสาหรับ
ยื่นคาขอให้
ผู้ประกอบการ

๓. เจ้าหน้าทีร่ ับของขวัญจากผู้ประกอบการ

รับของขวัญจาก
ผู้ประกอบการ

รับสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
๑. ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดาเนินการตาม
ขั้นตอนหรือลาดับ คาขอ

เขียว

เหลือง



๒. การพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ออกใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์
๓. เจ้าหน้าทีร่ ับของขวัญจากผู้ประกอบการ
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ส้ม

แดง

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))
ที่
ขั้นตอนย่อยที่มี
ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น X รุนแรง
๓ ๒ ๑
๓ ๒ ๑

หมายเหตุ ไม่ได้คานวณค่าความเสี่ยงรวม เนื่องจากไม่มีขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความ
เสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนย่อยที่มีความ
คุณภาพ
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
เสี่ยงการทุจริต
การจัดการ
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ดี
ต่า (๑)
ค่อนข้างต่า (๒)
ปานกลาง (๓)
พอใช้
ค่อนข้างต่า (๔)
ปานกลาง (๕)
ค่อนข้างสูง (๖)
อ่อน
ปานกลาง (๗)
ค่อนข้างสูง (๘)
สูง (๙)
หมายเหตุ ไม่ได้ทาการประเมินการควบคุมการทุจริต เนื่องจากไม่มีข้อมูลค่าความเสี่ยงรวมในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การ
ออกใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่
ดาเนินการตามขั้นตอนหรือลาดับ คาขอ
2. การพิจารณาไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตเครื่องมือ
แพทย์
3. เจ้าหน้าทีร่ ับของขวัญจาก
ผู้ประกอบการ

กระบวนการออกใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1. กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการออกใบอนุญาตเครื่องมือ
แพทย์และเผยแพร่ในเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพื่อ
เป็นข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการอนุญาต
2. มีแบบตรวจสอบเอกสารประกอบคาขอรับอนุญาตฯ (check
list) ให้กับเจ้าหน้าที่ และมีการเก็บ check list ทุกคาขอเพื่อ
ตรวจสอบย้อนกลับได้
3. การจัดทาคู่มือประชาชน ซึ่งจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวม
ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
4. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพและพระ
ราชการบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ทางราชการ พ.ศ. 2558
5. การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆ ในสานักงานฯ ทราบ
ข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการอาหาและ
ยา พร้อมทั้งจัดอบรมบุคลากรในสานักงานฯ ให้ทราบกฎ
ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
หน้า 29 จาก 36

รายงานรอบที่ 1

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
หน่วยงานระดับกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ชือ่ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการขึ้นทะเบียนตารับยา โฆษณายาและการอนุญาต
การขึ้นทะเบียนตารับยา โฆษณายา
ใบอนุญาตสถานที่ด้านยา
และการอนุญาตใบอนุญาตสถานที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
ด้านยา
1. มีการจัดทา Check List เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
เอกสารประกอบในการพิจารณาอนุญาต
1. การยื่นเอกสารประกอบในการ 2. มีการเผยแพร่คู่มือประชาชนสาหรับขั้นตอนและระยะเวลาการ
พิจารณาอนุญาต ไม่เป็นไปตาม
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตหน้าเว็บไซต์กองยา
เงื่อนไขที่กาหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการออกใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง
การออกใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสาอางเผยแพร่ในเว็บไซต์
1. การพิจารณาไม่เป็นไปตาม
เพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาแก่ผู้ประกอบการ
หลักเกณฑ์การรับจดแจ้งเครื่องสาอาง 2. มีระบบเพื่อทาการ Post audit โดยเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังการ
2. การพิจารณาไม่ดาเนินการ
พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับจดแจ้งเครื่องสาอาง
ตามลาดับคาขอมีการลัดคิว
3. มีทีมเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นทีมพี่
เลี้ยงเพื่อให้คาปรึกษาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การับจดแจ้ง
เครื่องสาอางให้แก่เจ้าหน้าที่ ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทั่วประเทศ
4. มีคณะทางานพิจารณาการกากับดูแลเครื่องสาอางก่อนออกสู่ตลาด
5. มีการตอบคาถามและให้คาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในหลายช่องทา
เพื่อให้ความกระจ่างแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่
5.1 ทางโทรศัพท์
5.2 ให้คาปรึกษาผ่านระบบ Consultation e-service
5.3 ทางอีเมล์
5.4 เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
6. การพิจารณาคาขอมีการกาหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
การพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

กระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1. การจัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ
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ชือ่ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
1. การใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
อนุญาตด้านอาหาร

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. ทบทวน ปรับปรุงคู่มือประชาชนหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์กองอาหาร ผ่าน URL:
http://www.fda.moph.go.th/site/food/SitePages/Manual.aspx
3. จัดทาหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตด้าน
อาหารเพิ่มเติม และเผยแพร่ในเว็บไซต์กองอาหาร ผ่าน URL:
http://www.fda.moph.go.th/site/food/SitePages/Manual.aspx
4. จัดอบรมหรือประชุมกลุ่มย่อย เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
5. หารือเจ้าหน้าที่ตามลาดับขั้นหรือคณะทางานฯ หรือคณะผู้เชี่ยวชาญฯ
หรือกลุ่มงาน/หน่วยงานอื่น

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. ผู้ประกอบการยื่นคาขอผิดช่อง
ทางการพิจารณา ทาให้ผู้ประกอบการ
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม
เอกสารที่ไม่เหมาะสมกับประเภทคา
ขอ

กระบวนการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และแจ้งผู้ประกอบการทราบในขั้นตอนการ
ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารเบื้องต้น (เลขC)
2. มีการส่งต่อให้เข้าสู่กระบวน Consultation service เพื่อวินิจฉัย
ผลิตภัณฑ์
3. จัดทาคู่มือสาหรับการยื่นคาขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ เพื่อใช้ไป
พลางก่อนระหว่างที่กฎหมายลาดับรองยังไม่แล้วเสร็จ
2. ผู้ยื่นคาขอไม่มีความรู้เกี่ยวกับยา 1. มีคู่มือสาหรับการยื่นคาขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ เพื่อใช้ไปพลาง
แผนไทย/ยาแผนทางเลือกและขาด
ก่อนระหว่างที่กฎหมายลาดับรองยังไม่แล้วเสร็จ
ทักษะในการสื่อสาร
2. ให้คาปรึกษา หากมีประเด็นสงสัย
3. ผู้ประกอบการไม่มาแก้ไขตาม
1. มีการส่งหนังสือแจ้งให้มาแก้ไข
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มาแก้ไข หรือมาล่าช้า เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์
และ/หรืออีเมล์แจ้งผู้ประกอบการให้มาแก้ไข
4. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจ 1. มีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบ กฎระเบียบ ที่
ในการกฎระเบียบบางส่วนอยู่ระหว่าง
เปลี่ยนแปลงไป
การจัดทา
5. ปัญหาจากการใช้งานระบบ
1. ประสานศูนย์ IT ดาเนินการแก้ไขเมื่อพบเจอโดยทันที
สารสนเทศต่าง ๆ เช่น การออกใบสั่ง
ชาระ การดึงข้อมูลผู้ประกอบการใน
การลงระบบ
หน้า 31 จาก 36

ชือ่ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
การขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ที่รับงาน (OSSC) รับคา
ขอที่เอกสารไม่ครบถ้วนเข้ามาสู่
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอฯ
2. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. 2562 และเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3. ปัญหาจาการใช้งานระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ เช่น การออกใบสั่ง
ชาระ การดึงข้อมูลผู้ประกอบการใน
การลงระบบ
4. อุปกรณ์สานักงานบางอย่างไม่
เพียงพอในการดาเนินงาน เช่น
เครื่องพิมพ์
การประเมินเพื่อการอนุญาตเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตสถานที่ ผลิต นาเข้า หรือ
ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจใน
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. 2562 เนื่องจากกฎหมายที่ใช้
เป็นกฎหมายใหม่ กฎระเบียบบางส่วน
อยู่ระหว่างการจัดทา
2. ผู้ขออนุญาตหรือผู้ยื่นคาขอ
จัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และไม่
แก้ไขภายในเวลาที่กาหนด
3. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาตในระบบสารสนเทศไม่

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

1. เจ้าหน้าที่กลุ่มโฆษณาดาเนินการตรวจสอบเอกสารด้วยตนเอง เมื่อ
ตรวจสอบพบแจ้งผู้ประกอบการเพื่อชี้แจง รวมทั้งให้คาปรึกษาและ
ตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นขออนุญาต
1. มีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบ กฎระเบียบ ที่
เปลี่ยนแปลงไป

1. ประสานศูนย์ IT ดาเนินการแก้ไขเมื่อพบเจอโดยทันที

1. ใช้อุปกรณ์ร่วมกันกับกลุ่มอื่น
2. ขอจัดสรรเพิ่มเติมให้เพียงพอ

1. มีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบ กฎระเบียบ ที่
เปลี่ยนแปลงไป

1. เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบตามบันทึกข้อบกพร่อง
2. มีการติดตามการแก้ไข โดยการโทรศัพท์ติดตาม
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศและมีการทวนสอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินเพื่อป้องกัน
หน้า 32 จาก 36

ชือ่ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
ความผิดพลาด
4. การเสนองานเพื่อพิจารณาอนุญาต 1. จัดทาบันทึกรายการดาเนินการ เพื่อติดตามเรื่องที่รับผิดชอบ และ
และลงนามใบอนุญาตไม่เป็นไปตาม
ติดตามงานอย่างสม่าเสมอ
ระยะเวลาที่กาหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
การอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่ชะลอการยื่นคาขอ
อนุญาตเกี่ยวกับกัญชง เพื่อเรียกรับ
สินบน หรือสิ่งตอบแทน จาก
ผู้ประกอบการ
๒. เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการ เช่น ลัดคิวคาขอ เพื่อ
เรียกรับสินบน จากผู้ประกอบการ
๓. การตรวจสอบสถานที่เพื่อพิจารณา
อนุญาต ปลูกกัญชง มีความเสี่ยงใน
การที่เจ้าหน้าที่จะดาเนินการ
ตรวจสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด

กระบวนงานอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
๑. มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารประกอบคาขอรับอนุญาต
เกี่ยวกับกัญชง เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร พร้อมลงนามชื่อผู้ตรวจเอกสาร และได้เผยแพร่
แบบฟอร์มคาขอฯ ให้ผู้ประกอบการทราบทางเว็บไซต์ของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตาม Link :
http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=1003
ทั้งนี้กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ในแบบคาขอฯ จะมีรายละเอียด
แจ้งผู้ประกอบการให้ทราบถึงสาเหตุอย่างชัดเจน และมีการลงนามทั้ง
สองฝ่ายไว้เป็นหลักฐาน
๒. มีการจัดเก็บแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารประกอบคาขอรับ
อนุญาตเกี่ยวกับกัญชงทุกคาขอ เพื่อเป็นหลั กฐานในการตรวจสอบ
ย้อนกลับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสาร
๓. การพิจ ารณาอนุญ าตเกี ่ย วกับ กัญ ชง ตามกฎกระทรวง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตผลิ ต นาเข้า ส่ งออก จาหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp )
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการต่างๆ
อย่ า งชั ด เจน เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการก ากั บ การด าเนิ น การของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ดาเนินการด้วยความล่าช้าเกินสมควร หรือ
ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
หน่ว ยงาน อีกทั้งยังสอดคล้ องกับหลั กการตามพระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘
๔. มีคู่มือการยื่นคาขอรับใบอนุญาต ฉบับผู้ประกอบการ เพื่อขออนุญาต
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาต ผลิต นาเข้า ส่งออก
จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะ
กัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตาม Link :
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=592
๕. มีแนวทางตรวจสถานที่ปลูกกัญชงและเกณฑ์การประเมินผลการตรวจ
ชัดเจน สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตาม Link :
http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=712
ทั้ ง นี้ ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาอนุ ญ าตนี้ ต้ อ งผ่ า นคณะกรรมการระดั บ
จังหวัด และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในการให้ความ
เห็นชอบ
๖. เปิดเผยข้อมูลผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจ
ข้อมูลผู้รับอนุญาตได้ โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางทางเว็บไซต์กองควบคุม
วัตถุเสพติด http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=6459
๗. จัด อบรมให้ค วามรู้ และประชุม แลกเปลี ่ย นเรีย นรู้ก ับ พนัก งาน
เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจในการ
อนุญาตและดาเนินการเกี่ยวกับกัญชงให้ตรงกัน ดังนี้
๗.๑ อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกัญชง (Hemp) เมื่อ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อให้เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ให้ตรงกันผ่ านการประชุมทาง Webex Application โดยมีการ
เผยแพร่เอกสารการอบรมทางเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=1367
๗.๒ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการยื่นคาขอ
อนุญาตเกี่ยวกับกัญชง และการจัดเตรียมพื้ นที่ปลูกกัญชง
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผ่านการประชุมทาง Webex
Application โดยมีการเผยแพร่เอกสารการอบรมผ่านเว็บไซต์
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=1301
๗.๓ ประชุมแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ เรื่อง "ตอบทุ กข้อสงสั ย คลายทุ ก
ปั ญ หา กั บ กั ญ ชา-กั ญ ชง" ร่ ว มกั บ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ และ
ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย เพื่อถาม-ตอบเรื่องกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมทาง Webex Application
๘. มีช่องทางให้ผู้ประกอบการแจ้งเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทาการ ทุจริต
ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ ส ายด่ ว น อย. ๑๕๕๖ จดหมาย หรื อ เดิ นทางมา
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ร้องเรียนด้วยตนเองที่กองควบคุมวัตถุเสพติด (ตามที่อยู่ กองควบคุม
วั ต ถุ เ สพติ ด ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐)
๙. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ทราบ ข้อบังคับ ระเบียบ
และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
การพิจารณาการนาเข้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
1. เจ้าหน้าที่ปล่อยผ่านเอกสาร
ประกอบการนาเข้าที่ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง เพื่อรับสิทธิพิเศษจากผู้
นาเข้า
2. เจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการนาเข้า
และผลิตภัณฑ์สุขภาพตามลาดับคิว
เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อสิทธิ
พิเศษจากผู้นาเข้า
3. เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการ เช่น เจ้าหน้าที่เป็น
ผู้รับมอบอานาจให้มายื่นคาขอแทน
ผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับสินบน

กระบวนการพิจารณาการนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ของกองด่าน
อาหารและยา
2. จัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558
3. การอนุญาตคาขอมีการกาหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
4. การประชาสัมพันธ์และแจ้งหน่วยงานต่างๆ ในกองด่านอาหารและยา
ให้ทราบ ข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5. จัดอบรมบุคลากรในสานักงานให้ทราบกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
6. มีช่องทางให้ผู้ประกอบการร้องเรียนได้
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เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
การออกใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์
โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. การพิจารณาตรวจสอบและ
เสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต
ไม่ดาเนินการตามขั้นตอนหรือลาดับ
คาขอ
2. การพิจารณาไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต
เครื่องมือแพทย์
3. เจ้าหน้าทีร่ ับของขวัญจาก
ผู้ประกอบการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
กระบวนการออกใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1. กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการออกใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์
และเผยแพร่ในเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่
ผู้ประกอบการได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุญาต
2. มีแบบตรวจสอบเอกสารประกอบคาขอรับอนุญาตฯ (check list)
ให้กับเจ้าหน้าที่ และมีการเก็บ check list ทุกคาขอเพื่อตรวจสอบ
ย้อนกลับได้
3. การจัดทาคู่มือประชาชน ซึ่งจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อ
ติดต่อราชการ www.info.go.th
4. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพและพระราชการ
บัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.
2558
5. การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆ ในสานักงานฯ ทราบข้อบังคับ
ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของสานักงานคณะกรรมการอาหาและยา พร้อมทั้งจัดอบรมบุคลากรใน
สานักงานฯ ให้ทราบกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

หน้า 36 จาก 36

