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  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 
1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)   

  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่ดูแลกฎหมาย ถึง 9 ฉบับ เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีการใช้อ านาจทางกฎหมายเพ่ือควบคุมก ากับการประกอบ
กิจการผลิต น าเข้า จ าหน่าย และการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เห็นความส าคัญของการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ทั้งนี้ เพ่ือให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ตระหนักในปัญหาและผลกระทบของการทุจริต
คอร์รัปชัน ให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ของรัฐบาล 
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นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 การด าเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ล้วนเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3         
(พ.ศ. 2560 - 2564)  และนโยบาย ข้อ 12 ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
  ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand) 
ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนและ  
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 
ได้แก ่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตประเทศไทย 
  โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต”     
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการ
กล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะจิตอาสาและความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้าง
ให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการแสดงออกซ่ึงเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและ   
ไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมือง
ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการทุจริตเชิงนโยบาย ที่มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส โดยยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการของนโยบายผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้าง       
ธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation)           
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมิน
นโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไก 
ด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริต       
ทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว      
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จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการยกระดับค่าดัชนี การรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ 
ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างานรวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชนและต่างประเทศ 
 

2. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เม่ือวันที่  
25 กรกฎาคม 2562 

 ข้อ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

  12.1  แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี 
นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนในสังคมให้ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ขอบธรรมและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

  12.2  ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอ่ืนที่ไม่ใช่โทษอาญาตามหลัก
สากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ก าหนดมาตรการคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ พร้อมทั้ง
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระยวนการยุติธรรมให้ด าเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพ่ือให้
สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการท างานเชิงรุกรวมทั้งพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรมเสมอภาคโปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง 
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมท่ีพัฒนาอย่างเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ า เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้การบังคับ
ใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  
ที่จ าเป็น และเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้วยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
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ข้อมูลส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลกัด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 

ค าอธิบายวิสัยทศัน์ : 
เป็นองค์กรหลัก หมายถึง เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีโดยตรง 
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง การควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวังท้ังก่อน
และหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อม
ผู้ประกอบการให้สามารถประกอบการได้ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงยกระดับมาตรฐาน
การประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ 
ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง ประชาชนไม่เสียชีวิต หรือเจ็บป่วยร้ายแรง (Serious injury) จากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีถูกต้อง 

1. พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีปลอดภัย 
ถูกต้อง และเหมาะสม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
3. ควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล 
4. ส่งเสริมความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในยามปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน 
 

พันธกิจ 
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ยุทธศาสตร์ ค่านิยม 

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก และเป็นมาตรฐานสากล 
(Smart Regulation) 
2. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้ผู้บริโภครู้ เท่าทันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Smart 
Consumer) 
3. พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศและให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน (Smart 
Service) 
4. พัฒนาและยกระดับองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (Smart Organization) 
 

ค่านิยม
ปราบปรามการ

ทุจริตม "Thai FDA" 
    Thai (Thai Value) ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน 
    F (Focus on People) มุ่งผลประชาชน 
    D (Dependable) ฝึกตน เป็นที่พึ่งพา 
    A (Advancement) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย 

ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  - โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลกู-ปลุกและปรบัเปลี่ยน
ฐานความคิด 
    - การร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ถวายเทยีนพรรษา       

- การจัดกิจกรรมสวดมนต์เจรญิสมาธิ และสนทนาธรรมของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เสริมสร้างการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
   - การศึกษาดูงาน ณ โครงการตามพระราชด าร ิ

 

กลยุทธ์ ท่ี 2 ส่งเสริมให้มรีะบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

กลยุทธ์ ท่ี 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 
 

กลยุทธ์ ท่ี 4 เสริมสร้างพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Civic 
Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

กลยุทธ์ ท่ี 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
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เสริมสร้างค่านิยมการยกย่อง เชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์และต้านการทุจริต 
  - การประกาศวัฒนธรรมองค์กรทางเว็บไซต์ หรือการแจ้งเวียนและติด

ประกาศ 
  - การประกาศค่านิยมสร้างสรรคข์อง อย. ทางเว็บไซต์ หรือการแจง้เวียน

และตดิประกาศ 
  - การประกวดเรื่องสั้น/วีดโีอต้านการทุจริต  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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. 
     - การประชาสมัพันธ์การประกาศนโยบายต่อตา้นการทุจริตในนโยบายของ
ส านักงานทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ 

พัฒนาระบบ/กลไกการร้องเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้าน
การทุจริต 
    - การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสร้องเรียนด้านคณุธรรม 
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจรติทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ  

ประกาศเจตนารมณ์ข้าราชการ 
    - การเผยแพร่/ประชาสมัพันธ์ประกาศจรรยาข้าราชการในส านกังานทาง
เว็บไซต์ หรือการแจ้งเวยีนและติดประกาศ 
    - การประชาสัมพันธ์ประกาศขอ้บังคับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทาง
เว็บไซต์ หรือการแจ้งเวยีนและติดประกาศ 
    - การท า banner เกี่ยวกับเรื่องต้านการทุจรติหน้าเว็บไซตส์ านักงานฯ 

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 าประกาศเจตจ านงสุจริตในการท างาน 
    - การจัดท าประกาศฯ และประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงสุจรติในการ
บริหารงานทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ 

กลยุทธ์ ท่ี 1 วางมาตรการเสรมิในการสกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล 
     ขั้นการก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) 
     ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
     ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
     ขั้นการน านโยบายไปปฏิบตัิ (Policy Implementation) 
     ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) 
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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) 
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พัฒนาระบบ/กลไกการร้องเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้าน
การทุจริต 
    - จัดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสร้องเรยีนด้านคณุธรรม จรยิธรรม และการ
ต่อต้านการทุจริต 
    - การประชาสัมพันธ์ให้มีการรอ้งเรียนเมื่อพบการทุจริต 

 

การสร้างความโปร่งใสในกระบวนการท างาน 
    - การเผยแพร่/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีบนเว็บไซต์ส านักงานฯ 

 

การประชาสัมพันธ์รณรงค์ สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต 
    - การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสร้องเรียนด้านคณุธรรม 
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจรติทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ 
    - การเผยแพร่/ประชาสมัพันธ์ประกาศจรรยาข้าราชการในส านกังานทาง
เว็บไซต์ หรือการแจ้งเวยีนและติดประกาศ 
-  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

12 

การจัดท าคู่มือขั้นตอนการร้องเรยีนต้านทุจริตคอร์รปัชัน 
    - จัดท าและเผยแพร่คู่มือข้ันตอนการร้องเรียน ต้านทุจริตคอร์รปัชัน 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
    - จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

เสริมสร้างค่านิยมการยกย่อง เชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์สุจริต และ
ต่อต้านการทุจริต 
    - การคัดเลือกข้าราชการพลเรอืนดีเด่น 
    - การคัดเลือกคนดีศรี อย. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 าเนินการของหน่วยงานและพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานที่มี
อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ 

บูรณาการความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย 
   - การให้ความร่วมมือกับองค์กรตามรัฐธรรมนญู เช่น ป.ป.ช. 
   - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  
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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2563 
นโยบายรัฐบาล ข้อ 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
แนวทางท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  : โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
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. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย. - มิ.ย.63 ก.ค. - ก.ย. 63 

1. เสริมสร้างการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 การศึกษาดูงาน ณ โครงการ
ตามพระราชด าริ  

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

 

    สล. 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการพลเรือน 

2.1 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 

451,400 ขรก. / พรก. / 
พนักงานเงินทุนฯ 

ท่ีบรรจุใหม่ 
ในปีงบประมาณ 

 

        
 

สล. 

 3. การใช้การศึกษาและ
ศาสนาเป็นเครื่องมือในการ
ปลูก -ปลุกและปรับเปล่ียน 
ฐานความคิด 

3.1 การจัดกิจกรรมทางศาสนา  
เช่น ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ถวายเทียน 
3.2 การจัดกิจกรรมสวดมนต์  
เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

         สล. 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนนิงาน (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนนิการ) 
ผูร้ับผดิชอบ 

ต.ค. - ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย. - มิ.ย.63 ก.ค. - ก.ย. 63 

4. เสริมสร้างค่านิยม  
การยกย่อง เชิดชูความดี 
ความซ่ือสัตย์  
และต้านการทุจริต 

4.1 การประกาศวัฒนธรรมองค์กร 
ทางเว็บไซต์ หรือการแจ้งเวียนและ 
ติดประกาศ 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

    สล. 

4.2 การประกาศค่านิยมสร้างสรรค์
ของ อย. ทางเว็บไซต์ หรือการแจ้ง
เวียนและติดประกาศ 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

    สล. 

4.3 การประกวดเรื่องสั้น/วีดีโอ 
ต้านการทุจริต 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

    สล. 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ผูร้ับผดิชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.62 ม.ค. - มี.ค.63 เม.ย. - มิ.ย.63 ก.ค. - ก.ย.63 

1. ก าหนดให้การต่อต้าน
การทุจริตเป็นนโยบายหน่ึง
ของ อย. 

1.1 การประกาศนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตในนโยบายของส านักงานทาง
เว็บไซต์ของส านักงานฯ 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

        สล. 

2. พัฒนาระบบ/ 
กลไกการร้องเรียน 
ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และการ 
ต่อต้านการทุจริต 

3.1 การประชาสมัพันธ์ช่องทาง  
การรับแจ้งเบาะแสร้องเรียนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
และการต่อต้านการทุจริต  
ทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ 

-  บุคลากร 
ในส านักงาน 

    

  

  ศรป./สนบ. 

3. ประกาศเจตนารมณ์
ข้าราชการ 

3.1 การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ประกาศจรรยาข้าราชการในส านักงาน
ทางเว็บไซต์ หรือการแจ้งเวียนและติด
ประกาศ 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

    สล. 
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3.2 การประชาสัมพันธ์ประกาศ
ข้อบังคับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ทางเว็บไซต์ หรือการแจ้งเวียน 
และติดประกาศ 
3.3 การท า banner เกี่ยวกับเรื่องต้าน
การทุจริตหน้าเว็บไซต์ส านักงานฯ 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

    สล. 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 

 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ผูร้ับผดิชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.62 ม.ค. - มี.ค.63 เม.ย. - มิ.ย.63 ก.ค. - ก.ย.63 

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.62 ม.ค. - มี.ค.63 เม.ย. - มิ.ย.63 ก.ค. - ก.ย.63 

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. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ผูร้ับผดิชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.62 ม.ค. - มี.ค.63 เม.ย. - มิ.ย.63 ก.ค. - ก.ย.63 

1. การจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

1.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

        สล. 

2. การจัดท าคู่มือขั้นตอน
การร้องเรียนต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น 

2.1 จัดท าและเผยแพร่คู่มือ
ขั้นตอนการร้องเรียน ต้านทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

    ศรป. 

3. เสริมสร้างค่านิยม  
การยกย่อง เชิดชูความดี 
ความซ่ือสัตย์สุจริต และ
ต่อต้านการทุจริต 

3.1 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

        สล. 

3.2 การคัดเลือกคนดีศรี อย. - 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 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ผูร้ับผดิชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.62 ม.ค. - มี.ค.63 เม.ย. - มิ.ย.63 ก.ค. - ก.ย.63 

1. การสร้างความรับรู้ 
การทุจริต 
 
 
 
 

1.1 โครงการสร้างความเข้าใจใน
ระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

63,650  
 
 

บุคลากร 
ในส านักงาน 

  

  

    สล. 
 

1.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการยึดม่ันใน
ผลประโยชน์ส่วนรวม ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

52,250 บุคลากร 
ในส านักงาน 

    สล. 

2. บูรณาการความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่าย 

2.1 การให้ความร่วมมือกับองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ เช่น ป.ป.ช.  

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

        สล. 

2.2 การให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

- บุคลากร 
ในส านักงาน 

        สล. 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2563 
 
 
 

ที่ปรึกษา 

 

นายไพศาล   ดั่นคุ้ม            เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
น.ส.สภุัทรา   บุญเสริม  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 

ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

นางระวีวรรณ   ผดุงนานนท์  หัวหน้าฝ่ายการคลัง 

   รักษาราชการแทนเลขานุการกรม 

น.ส. บงกชเกษ   อินทชัย  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
นางไทรทอง   ศิลาภัย   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

นางพนิดา   ซินถวัลย์  นักจัดการงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  Food And Drug Administration 

F D A 

ผู้บริโภคปลอดภัย   ผู้ประกอบการก้าวไกล   ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยย่ังยืน 


