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  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกลไก     
ในการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาระบบ พัฒนาคน     
และวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริต ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ขยายเวลาตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (มติการประชุมคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563) ภายใต้แนวทางหลัก 
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  

  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่ดูแลกฎหมาย ถึง 9 ฉบับ เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีการใช้อ านาจทางกฎหมายเพ่ือควบคุมก ากับ         
การประกอบกิจการผลิต น าเข้า จ าหน่าย และการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพ เห็นความส าคัญของการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565        
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)    
ที่ขยายเวลาตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ทั้งนี้ เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ได้ตระหนักในปัญหาและผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน ให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     
และร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาล 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

ควำมเป็นมำ 
  
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที่ขยายเวลาใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามมติการประชุมคณะกรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และมีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ       
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลและบรรลุถึงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาติ คือ ประเทศไทยมีค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ผ่านประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 
ได้แก่  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองไทยในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
    (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
เป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                     
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต   
 
 วัตถุประสงค ์  
  1. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการอาหาและยา ได้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565  
  2. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใช้เป็นแนวทางและเป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม  
จรยิธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  

 การด าเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ล้วนเป็นไปตามนโยบาย ข้อ 12 ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) 
และแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ดังนี้ 
 1. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา 
เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
    ข้อ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
  12.1  แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบโดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี 
นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตาม
แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนในสังคมให้ยึดมั่น     
ในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ขอบธรรมและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ   
เฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  12.2  ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอ่ืนที่ไม่ใช่โทษอาญา    
ตามหลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ก าหนดมาตรการคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ 
พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระยวนการยุติธรรมให้ด าเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพ
เพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการท างานเชิงรุกรวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรมเสมอภาคโปร่งใส 
รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนา
อย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เกิดความเสมอภาค และเท่าเทียมพร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการ    
ยุติธรรม เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม รวมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
      ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand) 
ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ     
ทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 
ผ่านยุทธศาสตร์  6 ด้าน ได้แก่  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตประเทศไทย 
  โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต”     
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน         
การทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน         
ที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะจิตอาสาและความเสียสละ     
เพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับ 
และไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทย
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วย
ความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน า
เจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการทุจริตเชิงนโยบาย ที่มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส
โดยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์      
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการของนโยบาย               
ผ่านการก าหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)                  
ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบาย     
ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ  
(Policy Feedback)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย     
ให้มีความเข้มแข็งและยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย      
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน   
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริต 
ทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต    
ดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย 
(Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนา
กลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล 
และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการ     
การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชนและต่างประเทศ 
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บทที่ 2  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  - โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลกู-ปลุกและปรบัเปลี่ยน
ฐานความคิด 
    - การร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ถวายเทยีนพรรษา 
    - การจัดบรรยายโครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และการยดึมั่น         
ในผลประโยชน์ส่วนรวมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       

กลยุทธ์ ท่ี 2 ส่งเสริมให้มรีะบบและกระบวนการกล่อมเกลา      
ทางสังคมเพื่อต้านทุจรติ 

กลยุทธ์ ท่ี 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 
 

กลยุทธ์ ท่ี 4 เสริมสร้างพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Civic 
Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

กลยุทธ์ ท่ี 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

เสริมสร้างค่านิยมการยกย่อง เชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์และต้านการทุจริต 
  - การประกาศวัฒนธรรมองค์กรทางเว็บไซต์ หรือแจ้งเวียนและติดประกาศ 
  - การประกาศค่านิยมสร้างสรรคข์องอย. ทางเว็บไซต์ หรือการแจ้งเวียน

และตดิประกาศ 
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กลยุทธ์ ท่ี 1 พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดง 
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตต่อสาธารณชน 
 

กลยุทธ์ ท่ี 2 เร่งรดัการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหนา้ที่รัฐในทุกระดับ 

กลยุทธ์ ท่ี 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
 

กลยุทธ์ ท่ี 4 พัฒนาระบบการบรหิารงบประมาณด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีมีสดัส่วนเหมาะสมกับการแก้ปญัหา 
 

กลยุทธ์ ท่ี 5 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจรติส าหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
 

กลยุทธ์ ท่ี 6 ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดง
ไว้ต่อสาธารณะ 
 

ก าหนดให้การต่อต้านการทุจริตเป็นนโยบายหน่ึงของ อย. 
     - การประชาสมัพันธ์การประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตในนโยบาย   
ของส านักงานทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ 

พัฒนาระบบ/กลไกการร้องเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้าน
การทุจริต 
    - การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสร้องเรียนด้านคณุธรรม 
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจรติทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ  

ประกาศเจตนารมณ์ข้าราชการ 
    - การเผยแพร่/ประชาสมัพันธ์ประกาศจรรยาข้าราชการในส านกังาน      
ทางเว็บไซต์ หรือการแจ้งเวียนและติดประกาศ 
    - การประชาสัมพันธ์ประกาศขอ้บังคับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด         
ทางเว็บไซต์ หรือการแจ้งเวียนและติดประกาศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
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กลยุทธ์ ท่ี 2 การรายงานผลสะทอ้นการสกัดกั้นการทุจรติเชิง
นโยบาย (Policy cycle feedback) 
 

กลยุทธ์ ท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัต ิ
 

กลยุทธ์ ท่ี 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

จัดท าประกาศนโยบายในการบรหิารงาน 
    - การจัดท าประกาศเจตจ านงสจุริตในการบริหารงานของผู้บริหาร  
และประชาสัมพันธ์ประกาศทางเวบ็ไซตส์ านักงานฯ พร้อมท้ังให้เจ้าหน้าท่ี    
ทุกระดับถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด   
    - การจัดท าประกาศนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของก านัล      
ทุกชนิดจากการปฏิบตัิหน้าที่ และประชาสมัพันธ์ประกาศทางเว็บไซต์
ส านักงานฯ พร้อมทั้งให้เจ้าหนา้ที่ทุกระดับถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด   

กลยุทธ์ ท่ี 1 วางมาตรการเสรมิในการสกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล 
     ขั้นการก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) 
     ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
     ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
     ขั้นการน านโยบายไปปฏิบตัิ (Policy Implementation) 
     ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) 
 
 
 
 
 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ ท่ี 2 สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจรติ 

กลยุทธ์ ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 
 

กลยุทธ์ ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ ท่ี 4 พัฒนารูปแบบการสือ่สารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์
เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
 

กลยุทธ์ ท่ี 5 การพัฒนา วิเคราะหแ์ละบูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย 
 

กลยุทธ์ ท่ี 6 สนับสนุนใหภ้าคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัท 
ภิบาล 
 

กลยุทธ์ ท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจรติ 
 

กลยุทธ์ ท่ี 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจรติ ค.ศ. 2003 
(United Nations Convention against Corruption: UNCAC) 
 

พัฒนาระบบ/กลไกการร้องเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้าน
การทุจริต 
    - จัดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสร้องเรยีนด้านคณุธรรมจริยธรรม 
และการการทุจรติ 
    - การประชาสัมพันธ์ให้มีการรอ้งเรียนเมื่อพบการทุจริต 

 
การสร้างความโปร่งใสในกระบวนการท างาน 
    - การเผยแพร่แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีบนเว็บไซตส์ านกังานฯ 
    - การเผยแพร่แผนการด าเนินงานประจ าปีของส านักงานบนเว็บไซต์
ส านักงานฯ 
 

 
การประชาสัมพันธ์รณรงค์ สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต 
    - การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสร้องเรียนด้านคณุธรรม 
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจรติทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ 
    - การเผยแพร่/ประชาสมัพันธ์ประกาศจรรยาข้าราชการในส านกังานทาง
เว็บไซต์ หรือการแจ้งเวยีนและติดประกาศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ ท่ี 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตอ้ง
ของทรัพย์สินและหนีส้ิ้น 

กลยุทธ์ ท่ี 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ ท่ี 1 ปรับปรุงระบบรับเรือ่งร้องเรียนการทุจรติให้มี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ท่ี 4 ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปราม
การทุจริตใหเ้ท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์ ท่ี 5 บูรณาการข้อมลูและข่าวกรองในการปราบปรามการ
ทุจริต 

กลยุทธ์ ท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต 

กลยุทธ์ ท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 
 

กลยุทธ์ ท่ี 8 การเปดิโปงผู้กระท าความผิดใหส้าธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สดุ 
 

กลยุทธ์ ท่ี 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทจุริตระหว่าง
ประเทศ 

การจัดท าคู่มือขั้นตอนการร้องเรยีนต้านทุจริตคอร์รปัชัน 
    - การเผยแพร่คู่มือและขั้นตอนการร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผดิ 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
    - จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ประจ าปี  

เสริมสร้างค่านิยมการยกย่อง เชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์สุจริตและต่อต้าน
การทุจริต 
    - การคัดเลือกข้าราชการพลเรอืนดีเด่น 
    - การคัดเลือกคนดีศรี อย. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศไทย 

กลยุทธ์ ท่ี 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 

กลยุทธ์ ท่ี 1 ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

การสร้างความรับรู้การทุจริต 
    - โครงการส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และการยึดมั่นในผลประโยชน์
ส่วนรวม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    - โครงการสร้างความเข้าใจในระบบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

บูรณาการความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย 
   - การให้ความร่วมมือกับองค์กรตามรัฐธรรมนญู เช่น ป.ป.ช. 
   - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  
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 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2565 
นโยบายรัฐบาล ข้อ 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
นโยบายเร่งด่วน ข้อ 8 การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า  
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
         ข้อ (5.1) ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
แนวทางท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  : โครงการสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
โครงการ  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
วัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการ  เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ โดยสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย  
    ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม พัฒนากลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและระบบ   
    บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน   
 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนนิงาน (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนนิการ)  
ผูร้ับผดิชอบ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย.65 ก.ค. - ก.ย. 65 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการพลเรือน 

2.1 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 

404,300.- ขรก. / พรก. / 
พนักงานเงินทุนฯ 

ท่ีบรรจุใหม่ 
ในปีงบประมาณ 

        
 

สล. 

 3. การใช้การศึกษาและ
ศาสนาเป็นเครื่องมือในการ
ปลูก -ปลุกและปรับเปล่ียน 
ฐานความคิด 

3.1 การจัดกิจกรรมทางศาสนา  
เช่น ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ถวายเทียน 
 

 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

         สล. 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนนิงาน (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนนิการ)  
ผูร้ับผดิชอบ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย.65 ก.ค. - ก.ย. 65 

4. เสริมสร้างค่านิยม  
การยกย่อง เชิดชูความดี 
ความซ่ือสัตย์ และต้าน 
การทุจริต 

4.1 การประกาศวัฒนธรรมองค์กร 
ทางเว็บไซต์ แจ้งเวียนและติดประกาศ 
 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

    สล. 

4.2 การประกาศค่านิยมสร้างสรรค์
ของ อย. ทางเว็บไซต์ หรือการแจ้ง
เวียนและติดประกาศ  

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

    สล 

4.3 การประกวดเรื่องสั้น/วีดีโอต้าน
การทุจริต Infographic ต้านทุจริต 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

    สล 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ผูร้ับผดิชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.64 ม.ค. - มี.ค.65 เม.ย. - มิ.ย.65 ก.ค. - ก.ย.65 

1. ก าหนดให้การต่อต้าน
การทุจริตเป็นนโยบายหน่ึง
ของ อย. 

1.1 การประกาศนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตในนโยบายของส านักงาน 
ทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

        สล. 

2. พัฒนาระบบ/ 
กลไกการร้องเรียน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และการต่อต้านการทุจริต 

2.1 การประชาสัมพันธ์ช่องทาง  
การรับแจ้งเบาะแสร้องเรียนด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการ
ทุจริต ทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ 

-  บุคลากร 
ในส านักงาน 

    

  

  ศรป./สนบ. 

3. ประกาศเจตนารมณ์
ข้าราชการ 

3.1 การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ประกาศจรรยาข้าราชการในส านักงาน
ทางเว็บไซต์ หรือการแจ้งเวียนและติด
ประกาศ 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

    สล. 

3.2 การประชาสัมพันธ์ประกาศ
ข้อบังคับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ทางเว็บไซต์ หรือการแจ้งเวียน 
และติดประกาศ 

-      สล. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ผูร้ับผดิชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.64 ม.ค. - มี.ค.65 เม.ย. - มิ.ย.65 ก.ค. - ก.ย.65 

1. จัดท าประกาศเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงาน 

1.1 การจัดท าประกาศฯ และ
ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงาน 
ทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

      

  

สล. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ผูร้ับผดิชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.64 ม.ค. - มี.ค.65 เม.ย. - มิ.ย.65 ก.ค. - ก.ย.65 

1. พัฒนาระบบ/กลไกการ
ร้องเรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและการต่อต้าน
การทุจริต 

2.1 จัดช่องทางการรับแจ้ง
เบาะแสร้องเรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการต่อต้านการ
ทุจริต 
2.2 ประชาสัมพันธ์ให้มีการ
ร้องเรียนเมื่อพบการทุจริต 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

    ศรป./สล. 

2. การสร้างความโปร่งใสใน
กระบวนการท างาน 

3.1 การเผยแพร่/ผลการจัดซ้ือจัด
จ้างประจ าปีบนเว็บไซต์ส านักงานฯ 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

    สล. 

3. การประชาสัมพันธ์  
รณรงค์ สร้างกระแส 
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 การประชาสัมพันธ์ 
โดยสื่อภายในส านักงานทาง
เว็บไซต์ หรือการแจ้งเวียนและติด
ประกาศ 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

        สล. 

4.2 การเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นของ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

    

  

  สล. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนนิงาน  

ผูร้ับผดิชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.64   ม.ค. - มี.ค.65   เม.ย. - มิ.ย.65   ก.ค. - ก.ย.65  

1. การจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

1.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
1.2 จัดท ารายงานผลหรือ
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

         สล 
 

สล.. 

2. การจัดท าคู่มือขั้นตอน
การร้องเรียน 

2.1 จัดท าและเผยแพร่คู่มือและ  
ขั้นตอนการร้องเรียน  

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

    ศรป. 

3. เสริมสร้างค่านิยม  
การยกย่อง เชิดชูความดี 
ความซ่ือสัตย์สุจริต และ
ต่อต้านการทุจริต 

3.1 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น  

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

         สล. 

3.2 การคัดเลือกคนดีศรี อย. -           สล. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย  
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนนิงาน  

ผูร้ับผดิชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.64  ม.ค. - มี.ค.65  เม.ย. - มิ.ย.65  ก.ค. - ก.ย.65 

1. การสร้างความรับรู้ 
การทุจริต 
 
 
 
 

1.1 โครงการสร้างความเข้าใจใน
ระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) 

34,200 
 
 

บุคลากร 
ในส านักงาน 

        สล. 
 

1.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการยึดม่ัน 
ในผลประโยชน์ส่วนรวม 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

82,000 บุคลากร 
ในส านักงาน 

    สล. 

2. บูรณาการความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่าย 

2.1 การให้ความร่วมมือกับองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ เช่น ป.ป.ช.  

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

        สล. 
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ภาคผนวก 



 

 
คณะผู้จัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2565  
 
 

ที่ปรึกษา 
 1) นายไพศาล    ดั่นคุ้ม                     เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 2) นายสุรโชค  ต่างวิวัฒน์           รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 3) นายวิทิต  สฤษฎีชัยกุล           รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

4) นายวีระชัย  นลวชัย    รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

คณะท างานสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  
ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

         1) นางไทรทอง  ศิลาภัย    หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
         2) นางนิตติยา  พันธุ์ศักดิ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
         3) นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
         4) นางพนิดา  ซินถวัลย์   นักจัดการงานทั่วไป 
 

 

 

 

1) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ที่ก ากับดูแลส านักงานเลขานุการกรม 

 ประธานกรรมการ 

2) ผู้อ านวยการกอง/เลขานุการกรม/ผู้อ านวยการศูนย์ 
หัวหน้ากลุ่ม ที่มฐีานะเทียบเท่ากองหรือผู้แทน 

 คณะท างาน 

3) หัวหน้าฝ่ายพัสดุ  คณะท างาน 
4) หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่  คณะท างานและเลขานุการ 
5) นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
6) นางพนิดา ซินถวัลย์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 




