
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                  

                           “พอเพียง    วินัย    สุจริต   จิตอาสา” F D A 



 

ค าน า 

   

  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง 
ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ          
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)   

  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่ดูแลกฎหมาย ถึง 8 ฉบับ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีการใช้อ านาจทางกฎหมายเพ่ือควบคุมก ากับการ
ประกอบกิจการผลิต น าเข้า จ าหน่าย และการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เห็นความส าคัญของการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562         
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ทั้งนี้  เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ตระหนักในปัญหาและ
ผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อน
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล 
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สารบัญ 
  

 หน้า 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน 1 
ข้อมูลส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
    โครงสร้างการบริหาร 4 
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ  5 
    ยุทธศาสตร์ ค่านิยม  6 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 7 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
พ.ศ. 2562 
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  และทิศทางการขับเคลื่อน 
 

 การด าเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ล้วนเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3         

(พ.ศ. 2560-2564)  และนโยบาย ข้อ 10 ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือมุ่งสู่ 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติดต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ที่ได้ก าหนดเป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ว่าประเทศไทยจะได้รับผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50  ทั้งนี้ จะต้องมี

การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ     

ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมด าเนินงาน และร่วมตรวจประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ  

 2. นโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการ

แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 ข้อ 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและ

ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงการสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ

ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 

ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน

บุคลากรในภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ

แบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวก       

แก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนการด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพ

การแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 

 ข้อ 10.2  ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โ ดยรวดเร็ว 

ประหยัดและสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลา

ด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดย

มิชอบก่อให้เกิดการทุจริต 

นโยบาย 
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 ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ 

การเพ่ิมศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ

สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อ     

ขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และ

ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้าง

นวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

 ข้อ 10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ

แทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคลคลของ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  

 ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา

ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่ กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ   

เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ อย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือ

แก้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็นสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 

เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ 

 ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ         

มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญ วาระเร่งด่วนแห่งชาติ 

และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ และ

เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือ    

ละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัย

ขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐประมวลเป็นกฎระเบียบ หรือ

คู่มือในการปฏิบัติราชการ 

 ข้อ 10. 7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง     

เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูก

แทรกแซงหรือขัดขวาง 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์

     เป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อประชาชน

สุขภาพดี 
 

พันธกจิ 

1. พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ถูกต้อง 

และเหมาะสม 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

3. ควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล 

4. ส่งเสริมความม่ันคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน 
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ยุทธศาสตร์ ค่านิยม 

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 

ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก และเป็นมาตรฐานสากล 

(Smart Regulation) 

2. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้ผู้บริโภครู้เท่าทันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Smart Consumer) 

3. พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศและให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน (Smart 

Service) 

4. พัฒนาและยกระดับองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (Smart Organization) 

5. พัฒนาสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทันสมัย (Smart Information)  

 

ค่านิยม 

"Thai FDA" 

T (Thai Value) ซื่อสัตย ์อ่อนน้อมถ่อมตน 

F (Focus on People) มุ่งผลประชาชน 

D (Dependable) ฝึกตน เป็นที่พึ่งพา 
A (Advancement) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

 

 

  

 

 

 

วัตถุประสงค์ที่ 1   
สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการ

ทุจริตในวงกว้าง 

วัตถุประสงค์ที่ 2 
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง 

(Political Culture) มุ่งต้าน
การทุจริตในทุกภาคส่วน 

 

วัตถุประสงค์ที่ 3  
การทจุริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทัน
ด้านนวัตกรรม กลไกป้องกัน
การทุจริตและระบบบริหาร

จัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ที่ 4 
การปราบปรามการทุจริตและ
การบังคับใช้กฎหมายมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรมและได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน 

วัตถุประสงค์ที่ 5 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศไทยมี

ค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 

วิสัยทัศน ์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทน

ต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับเจตจ านง
ทางการเมืองใน
การต่อต้านการ

ทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกัน

การทุจริตเชงิรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิง

นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนีการ

รับรู้การทุจริต 
(Corruption 

Perceptions Index: CPI) 
ของประเทศไทย 
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พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตฐานสากล 



 

  

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2562 
นโยบายรัฐบาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
แนวทางท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
โครงการ โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
วัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการ  เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ โดยสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
    ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม พัฒนากลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและระบบ  
    บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.61 ม.ค. - มี.ค.62 เม.ย. - มิ.ย.62 ก.ค. - ก.ย.62 

1. เสริมสร้างการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

การศึกษาดูงาน ณ โครงการตาม
พระราชด าร ิ 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 

3 
โครงการ 

-     สล. 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวล
จริยธรรม 
ข้าราชการพลเรือน 

2.2 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 

ร้อยละความส าเร็จ 
ของการด าเนินการ 

 100%/ 
1 ครั้ง 

316,180         
 

สล. 

 3. การใช้การศึกษา
และศาสนาเป็น
เครื่องมือในการปลูก -
ปลุกและปรับเปลี่ยน 
ฐานความคิด 

3.1 การฝึกอบรม เรื่อง โปรแกรม
สร้างสุขด้วยสติในองค์กร (MIO)  

จ านวนครั้งท่ีจัด 
กิจกรรม/อบรม 

4 ครั้ง 168,000         ชมรมจริยธรรม 

3.2 จัดโครงการส่งเสริมความสุขใน
องค์กร (อบรมภายนอกส านักงาน) 

จ านวนครั้งท่ีจัด 
กิจกรรม/อบรม 

2 ครั้ง  149,700     
  

  ชมรมจริยธรรม 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.61 ม.ค. - มี.ค.62 เม.ย. - มิ.ย.62 ก.ค. - ก.ย.62 

3.3 จัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น  
ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ถวายเทียน 

จ านวนครั้งท่ีจัด 
กิจกรรม/อบรม 

3 ครั้ง -   
 

 ชมรมจริยธรรม 

4. การประชาสัมพันธ์  
รณรงค์ สร้างกระแส 
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 ประชาสัมพันธ์ 
โดยสื่อภายในส านักงาน 

จ านวนครั้ง/กิจกรรม 
ในกาประชาสัมพันธ์ฯ 

20 ครั้ง -         สล. 

4.2 เผยแพร่ภาพยนตร์สั้นของ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

จ านวนครั้ง/เรื่องสั้น 
กิจกรรมการเผยแพร ่

9 เรื่อง -     

  

  สล. 

4.3 การประกวดเรื่องเล่าการใช้สมาธิ
หรือสติในชีวิต 

จ านวนรางวัล 
 

10 
รางวัล 

5,000     ชมรมจริยธรรม 

4.4 การจัดพิมพ์หนังสือ “ทุกวัน
ท างาน ฉันมีความสุข” 

จ านวนครั้งท่ีมีการ
จัดพิมพ์ 

1 ครั้ง 37,500     ชมรมจริยธรรม 

4.5 การประกวดเสียงผู้น าการท า
สมาธิก่อนการประชุม 

จ านวนรางวัล 10 
รางวัล 

5,000      

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ผูร้ับผดิชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.61 ม.ค. - มี.ค.62 เม.ย. - มิ.ย.62 ก.ค. - ก.ย.62 

1. ก าหนดให้การ
ต่อต้านการทุจริตเป็น
นโยบายหน่ึงของ อย. 

1.1 ประกาศนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตในนโยบายของส านักงาน 

จ านวนครั้งท่ีมีการ
ประกาศ/นโยบายฯ
ประชาสัมพันธ์ 

1 ครั้ง -       

  

สล. 

2. บูรณาการความ
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย 

2.1 ให้ความร่วมมือกับองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ เช่น ปปท. ปปช. 

จ านวนครั้ง/จ านวน
กิจกรรมท่ีให้ความ
ร่วมมือ 

3 ครั้ง -         สล. 

2.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ  

จ านวนครั้ง/จ านวน
กิจกรรมท่ีให้ความ
ร่วมมือ 

3 ครั้ง -         สล. 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ผูร้ับผดิชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.61 ม.ค. - มี.ค.62 เม.ย. - มิ.ย.62 ก.ค. - ก.ย.62 

3. พัฒนาระบบ/ 
กลไกการร้องเรียน 
ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และการ 
ต่อต้านการทุจริต 

3.1 จัดช่องทางการรับแจ้ง เบาะแส
ร้องเรียนด้าน คุณธรรมจริยธรรม 
และการต่อต้านการทุจริต  

ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดการ 

ระดับ 5 -      

  

  สล. 

4. ประกาศ
เจตนารมณ์ข้าราชการ 

4.1 ประกาศจรรยาข้าราชการใน
ส านักงาน 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการ 

ระดับ 5 -     สล. 

4.2 ประชาสัมพันธ์ประกาศ
ข้อบังคับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการ 

ระดับ 5 -     สล. 

5. เสริมสร้างค่านิยม 
การยกย่อง เชิดชู
ความดี ความซ่ือสัตย์ 
และต้านการทุจริต 

5.1 การประกาศวัฒนธรรมองค์กร จ านวนครั้งท่ีมีการ
ประกาศ/เผยแพร่ 

12 ครั้ง -     สล. 

5.2 การประกาศค่านิยมสร้างสรรค์
ของ อย. 

จ านวนครั้งท่ีมีการ
ประกาศ/เผยแพร่ 

12 ครั้ง -     สล. 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ผูร้ับผดิชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.61 ม.ค. - มี.ค.62 เม.ย. - มิ.ย.62 ก.ค. - ก.ย.62 

1. จัดท าประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน 

1.1 ประชาสัมพันธ์ประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 

ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการ 

1 
ประกาศ 

-       

  

สล. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ผูร้ับผดิชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.61 ม.ค. - มี.ค.62 เม.ย. - มิ.ย.62 ก.ค. - ก.ย.62 

1. การจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 

1.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ระดับความส าเร็จ
การจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 

1 
ประกาศ 

-       

  

สล. 

2. การจัดท าคู่มือ
ขั้นตอนการร้องเรียน
ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

2.1 จัดท าคู่มือขั้นตอนการร้องเรียน
ต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

มีขั้นตอน/ช่อง
ทางการร้องเรียน 

1 คู่มือ -     ศรป. 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ผูร้ับผดิชอบ 
ต.ค. - ธ.ค.61 ม.ค. - มี.ค.62 เม.ย. - มิ.ย.62 ก.ค. - ก.ย.62 

1. เสริมสร้างค่านิยม  
การยกย่อง เชิดชู
ความดี ความซ่ือสัตย์
สุจริต และต่อต้าน
การทุจริต 

1.1 การคัดเลือกข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น 

ร้อยละความส าเร็จ 
ของการด าเนินการ 

100% 1,000         สล. 

1.2 การคัดเลือกคนดีศรี อย. ร้อยละความส าเร็จ 
ของการด าเนินการ 

100% 1,000         สล. 

2. พัฒนาระบบ/ 
กลไกการร้องเรียน 
ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และการ 
ต่อต้านการทุจริต 

2.1 จัดช่องทางการรับแจ้ง 
เบาะแสร้องเรียนด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 
และการต่อต้านการทุจริต  

ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดการ 

ระดับ 5 -      

  

  ศรป./สล. 

2.2 ประชาสัมพันธ์ให้มีการ
ร้องเรียนเมื่อพบการทุจริต 

จ านวนครั้ง/หรือ
กิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธ์ 

3 ครั้ง -   

  

    ศรป./กอง พศ. 

3. การสร้างความ 
โปร่งใสใน
กระบวนการท างาน 

3.1 การเผยแพร่แผน/ 
ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจ าปีบนเว็บไซต์ 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการ 

ระดับ 5 -        

  

สล. 
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ภาคผนวก 



 

คณะผู้จัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

ที่ปรึกษา 

 

นายธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

นางสาวสุภัทรา  บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 

ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
นางทิพยา  ตั้งสิริสงวน เลขานุการกรม 

นางสาวบงกชเกษ  อินทชัย หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
นางไทรทอง  ศิลาภัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

นางพนิดา  ซินถวัลย์ นักจัดการงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-14- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  Food And Drug Administration 

F D A 

ผู้บริโภคปลอดภัย   ผู้ประกอบการก้าวไกล   ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยย่ังยืน 


