แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2561

F

D A

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

คานา
ปัจจุบันสถานการณ์ทุจริตคอรัปชั่นเป็ นปัญหาสาคัญที่สังคมไทยไม่อาจมองข้ามได้ เพราะส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของประเทศ คะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2560
พบว่ามีคะแนนไม่เกินร้อยละ 40 ตลอดมา โดยในปี พ.ศ. 2560 มีคะแนนอยู่ที่ 37 จาก 100 คะแนน ซึ่งถือว่า
เป็นคะแนนทีส่ ูงขึ้นจากปี พ.ศ.2559
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาเป็ น ยหน่ว ยงานที่ดู แลกฎหมาย ถึง 8 ฉบับ เพื่อ ให้
ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีการใช้อานาจทางกฎหมายเพื่อควบคุมกากับการ
ประกอบกิจการผลิต นาเข้า จาหน่าย และการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เห็นความสาคัญของการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย
สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ทั้งนี้ เพื่อให้ ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ตระหนักในปัญหาและ
ผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อน
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล
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สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ก

สารบัญ
หน้า
คานา

ก

สารบัญ

ข
1

หลักการและเหตุผล
ข้อมูลสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ ค่านิยม
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติฯ กับยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
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ข

หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน เกิดจากปัจจัยที่สาคัญ ได้แก่
กระแสบริโภคนิยมทาให้เกิดค่านิยมบูชาวัตถุ เงินตรา และระบบอุปถัมภ์ การเล่นพรรคเล่นพวก จนประชาชนมอง
ว่า “การคอร์รัปชั่น” เป็นเรื่องปกติในสังคมไทย และเคยมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน พบว่าส่วนหนึ่งมี
ความเห็นว่า “ยอมรับเรื่องทุจริตได้ตราบใดที่ประเทศชาติได้ประโยชน์” ซึ่งหากไม่เร่งแก้ไขความคิดเช่นนี้ จะทาให้
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยยิ่งตกต่าลง ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น หรือ CPI (Corruption Perceptions
Index) ในปี 2560 ไทยได้คะแนน 37 จาก 100 คะแนน อยู่ที่ 96 ของโลก จากทั้งหมด 180 ประเทศ ซึ่งได้
คะแนนสูงกว่าปี พ.ศ. 2559
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552 – 2555 และให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 1 แต่สถานการณ์
การทุจริตไม่ได้มีแนวโน้มจะลดลงเลยจากค่า CPI ปี 2552 – 2554 ไทยได้คะแนนอยู่ที่ 3.40 - 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 10 แม้มีการปรั บคะแนนเป็ น 100 คะแนนในปี 2555 ไทยก็ได้ 37 จาก 100 คะแนน จึงมี
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) โดยมีเป้าหมายที่
จะทาให้ประเทศไทยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 50 จาก 100 คะแนน ในปี 2560 และระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564) โดยกาหนดยุทธศาสตร์ 5 ข้อ ให้หน่วยงานต่างๆ นาไปจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เห็นความสาคัญของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2561 เพื่อสอดรับ
กับยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2561

1

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564)

นโยบายของคณะรัฐมนตรี

2

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ย ก ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ดั ช นี ก า ร รั บ รู้ ก า ร ทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 12 กันยายน 2557
การดาเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ล้วนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 63 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบ (ประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2560) รวมทั้ ง นโยบายข้ อ 1 0
ของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา)
ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อน หรือลั กลั่นกัน หรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน้าเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัต รากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากร
ในภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนการดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาประเทศและการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการแต่งตั้งแต่
เฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามกฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
10.2 ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อ ให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โ ดยรวดเร็ ว
ประหยัดและสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลา
ดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดย
มิชอบก่อให้เกิดการทุจริตการสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะ
เฉพาะหน้าจะเน้ น การปรั บ ปรุงหน่ว ยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจการลงทุน และด้านบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจาวันเป็นสาคัญการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้อ งกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ
การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรั บบริการได้โดยโดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่ว ม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
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10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนั กการเมือ ง และส่ ง เสริ ม ให้ มี การน าระบบพิทั กษ์คุ ณธรรมมาใช้ในการบริห ารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่ กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริตเช่น ระเบียบ
การจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยื ดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและ
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญ วาระเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระท้าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐและเปิดเผย
ผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญ หา เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครั ฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์
ขัด แย้ งหรื อ ทั บ ซ้ อน ซึ่ งได้ มีค าวิ นิ จ ฉั ย ขององค์ก รต่า งๆเป็ น บรรทั ดทั ดฐานแล้ ว มาเป็น บทเรี ยนให้ ค วามรู้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบ หรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง
ตรวจสอบเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ หรื อต่อ ต้านการทุ จริต และประพฤติมิช อบเป็นไปอย่า งมีประสิ ท ธิภ าพโดยไม่ถู ก
แทรกแซงหรือขัดขวาง
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ข้อมูลสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลัง
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 768
เลขาธิการ ฯ (บริหารสูง)

สานักงานเลขานุการกรม
ผู้อานวยการ สูง

สานักอาหาร
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
(วิชาการอาหารและยา) สูง

รองเลขาธิการ ฯ (นักบริหาร - บต)

-

นักวิชาการอาหารและยา

(ทว)

-

นักวิชาการอาหารและยา

(ชช)

-

40

108

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
(เภสัชกรรม) สูง
สานักด่านอาหารและยา
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
(วิชาการอาหารและยา) สูง

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการอาหารและยา) สูง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

-3

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

-3

กลุ่มกฎหมายอาหารและยา - 16

สานักยา
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
(เภสัชกรรม) สูง

54

กองแผนงานและวิชาการ
ผู้อานวยการ สูง

69

48

182

58

กองควบคุมวัตถุเสพติด
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
(เภสัชกรรม) สูง
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
(วิชาการอาหารและยา) สูง

สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (เภสัชกรรม) สูง

ระดับ

บส

บต

ทว

ชช

อส

ชพ

ปก/ชก

อว

ปง/ชง

รวม

ลูกจ้างประจา

พนักงานราชการ

จานวน

1

3

2

12

10

137

515

6

82

768

29

104

55

27

96
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วิสัยทัศน์
องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการกากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ
ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

พันธกิจ
1.ควบคุม และกา กับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผลรวมถึ ง
การประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับสากล
2. พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
และเหมาะสม
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล
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ยุทธศาสตร์ ค่านิยม
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริโภค
3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสด้านการแข่งขัน
4. พัฒนาและยกระดับองค์การให้มีสมรรถนะสูง

ค่านิยม
"Thai FDA"
T (Thai Value) ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน
F (Focus on People) มุ่งผลประชาชน
D (Dependable) ฝึกตน เป็นที่พึ่งพา
A (Advancement) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์ที่ 1
สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการ
ทุจริตในวงกว้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

วัตถุประสงค์ที่ 2
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง
(Political Culture) มุ่งต้าน
การทุจริตในทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจานง
ทางการเมืองใน
การต่อต้านการ
ทุจริต

วัตถุประสงค์ที่ 3
การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทัน
ด้วนนวัตกรรม กลไกป้องกัน
การทุจริตและระบบบริหาร
จัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

วัตถุประสงค์ที่ 4
การปราบปรามการทุจริตและ
การบังคับใช้กฎหมายมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรมและได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเขิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการ
ทุจริต

วัตถุประสงค์ที่ 5
ดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions
Index: CPI) ของประเทศไทยมี
ค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต
(Corruption
Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทย
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

กลยุทธ์ ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตพอเพียงตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
ตน คน งาน (2561)
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (2561)

กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมให้มรี ะบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต

- การเผยแพร่ประมวลจริยธรรม
- โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
- จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตอ่ ต้านการทุจริต
- ประชาสัมพันธ์ประกาศข้อบังคับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กลยุทธ์ ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต

- การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบตั ิธรรม โดยชมรมจริยธรรม
- จัดบรรยายจริยธรรม
- จัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ถวายเทียนพรรษา
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตพอเพียงตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
ตน คน งาน (2561)

กลยุทธ์ ที่ 4 เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Civic
Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

- ให้ความร่วมมือกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เช่น ป.ป.ท. ป.ป.ช.
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงาน ก.พ. / ศูนย์ ศปท.
กระทรวงฯ / แก้วกัลยาสิกขาลัย
- จัดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสร้องเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและการ
ต่อต้านการทุจริต
- ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ถวายเทียนพรรษา
11
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดั บ เจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดง
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน

กลยุทธ์ ที่ 2 เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ

กลยุทธ์ ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต

- ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตในนโยบายของสานักงานฯ
- จัดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสด้านการร้องเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ ศูนย์ ศรป /สายด่วน 1556
- ประชาสัมพันธ์ให้มีการร้องเรียนเมื่อพบการทุจริต
- จัดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสด้านการร้องเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ ศูนย์ ศรป /สายด่วน 1556
- ประชาสัมพันธ์ให้มีการร้องเรียนเมื่อพบการทุจริต
- ให้ความร่วมมือกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เช่น ป.ป.ท ป.ป.ช.
- ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตในนโยบายของสานักงาน
- ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจานงสุจริตในการทางาน
- ประกาศจรรยาข้าราชการในสานักงานให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่มีสดั ส่วนเหมาะสมกับการแก้ปญ
ั หา

กลยุทธ์ ที่ 5 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น

กลยุทธ์ ที่ 6 ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการ
ดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดง
ไว้ต่อสาธารณะ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

กลยุทธ์ ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล
ขั้นการก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)
ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนานโยบายไปปฏิบตั ิ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)

- ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตในนโยบายของสานักงานฯ
- จัดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสด้านการร้องเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ ศูนย์ ศรป /สายด่วน 1556
- ประชาสัมพันธ์ให้มีการร้องเรียนเมื่อพบการทุจริต
- ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจานงสุจริตในการทางาน

กลยุทธ์ ที่ 2 การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย (Policy cycle feedback)

- ประชาสัมพันธ์ให้มีการร้องเรียนเมื่อพบการทุจริต
- การเผยแพร่แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์

กลยุทธ์ ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ

- จัดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสด้านการร้องเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ ศูนย์ ศรป /สายด่วน 1556
- ประชาสัมพันธ์ให้มีการร้องเรียนเมื่อพบการทุจริต
- การเผยแพร่แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์

กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบตั ิธรรมภายนอกหน่วยงาน
- จัดบรรยายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน
- จัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ถวายเทียนพรรษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต
กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสือ่ สารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์
เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

- จัดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสร้องเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและการ
ต่อต้านการทุจริต
- จัดทา/เผยแพร่คู่มือการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
- จัดทา/เผยแพร่คู่มือการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
- ประชาสัมพันธ์ให้มีการร้องเรียนเมื่อพบการทุจริต
- จัดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสร้องเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและการ
ต่อต้านการทุจริต
- ประชาสัมพันธ์ให้มีการร้องเรียนเมื่อพบการทุจริต

กลยุทธ์ ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย
กลยุทธ์ ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิ
บาล
กลยุทธ์ ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการยึดมั่นในผลประโยชน์
ส่วนรวม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- โครงการสร้างความใจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินการของหน่วยงานและพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานที่มอี ยู่
แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลยุทธ์ ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
(United Nations Convention against Corruption: UNCAC)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์ ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ

- จัดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสร้องเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและการ
ต่อต้านการทุจริต
- การจัดทาคูม่ ือขั้นตอนการร้องเรียนต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลยุทธ์ ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้อง
ของทรัพย์สินและหนีส้ ิ้น

- การเผยแพร่แผน/ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจาปีบนเว็บไซต์
- จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- จัดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสร้องเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและการ
ต่อต้านการทุจริต
- ประชาสัมพันธ์ให้มีการร้องเรียนเมื่อพบการทุจริต

กลยุทธ์ ที่ 4 ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปราม
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล

- ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตนโยบายของสานักงาน
- การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
- การจัดทาคูม่ ือขั้นตอนการร้องเรียนต้านทุจริตคอร์รัปชัน

กลยุทธ์ ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการ
ทุจริต

- ประชาสัมพันธ์โดยสื่อภายในสานักงาน
- เผยแพร่ภาพพยนต์สั้นของสานักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดินในสานักงานฯ

กลยุทธ์ ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต
กลยุทธ์ ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สดุ
กลยุทธ์ ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีทจุ ริตระหว่าง
ประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions
Index: CPI) ของประเทศไทย

กลยุทธ์ ที่ 1 ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

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

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยึดมั่นในผลประโยชน์
ส่วนรวม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- โครงการสร้างความเข้าใจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการของหน่วยงานและพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานที่มีอยู่
แล้วให้มีประสิทธิภาพ

- การให้ความร่วมมือกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เช่น ป.ป.ท. ป.ป.ช.
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงาน ก.พ. /ศูนย์ ศปท.
กระทรวงฯ /แก้วกัลยาสิกขาลัย
- การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

16

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

1. เสริมสร้างการ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิต
พอเพียงตามศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาตน คน งาน

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

1
โครงการ

155,700

สล.

2. ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

2.1 การเผยแพร่ประมวลจริยธรรม

จานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม/เผยแพร่
ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการ

12 ครั้ง

-

สล.

100%/
1 ครั้ง

-

สล.

จานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม/อบรม
จานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม/อบรม
จานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม/อบรม

2 ครั้ง

221,470

ชมรมจริยธรรม

3 ครั้ง

-

ชมรมจริยธรรม

3 ครั้ง

-

ชมรมจริยธรรม

จานวนครั้ง/กิจกรรม
ในกาประชาสัมพันธ์ฯ

48 ครั้ง

-

สล.

จานวนครั้ง/เรื่องสั้น
กิจกรรมการเผยแพร่

9 เรื่อง

-

สล.

จานวนครั้ง/
กิจกรรมการประกวด

1 ครั้ง

36,000

ชมรมจริยธรรม

1 ครั้ง

70,000

ชมรมจริยธรรม

3. การใช้การศึกษา
และศาสนาเป็น
เครื่องมือในการปลูก ปลุกและปรับเปลี่ยน
ฐานความคิด

2.2 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่

4.1 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม
ภายนอกหน่วยงาน
4.2 จัดบรรยายเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมภายในหน่วยงาน
4.3 จัดกิจกรรมทางศาสนาเช่น
ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ถวายเทียน
พรรษา
4. การประชาสัมพันธ์ 4.1 ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ สร้างกระแส โดยสื่อภายในสานักงาน
ต่อต้านการทุจริต
4.2 เผยแพร่ภาพยนตร์สั้นของ
สานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินในสานักงานฯ
4.3 การประกวดเรื่องเล่าการทาความ
ดี

ตัวชี้วัด

4.4 การจัดพิมพ์หนังสือบันทึกความดี จานวนครั้งที่มีการ
จัดพิมพ์

เป้าหมาย งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ม.ค. - มี.ค.61 เม.ย. - มิ.ย.61 ก.ค. - ก.ย.61

มาตรการ

ต.ค. - ธ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการ
1. กาหนดให้การ
ต่อต้านการทุจริตเป็น
นโยบายหนึ่งของ อย.

2. บูรณาการความ
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย

3. พัฒนาระบบ/
กลไกการร้องเรียน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการ
ต่อต้านการทุจริต
4. ประกาศเจตนารม
ข้าราชการ

โครงการ/กิจกรรม
1.1 ประกาศนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตในนโยบายของสานักงาน

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย งบประมาณ

ต.ค. - ธ.ค.60

ระยะเวลาดาเนินงาน
ม.ค. - มี.ค.61 เม.ย. - มิ.ย.61

ก.ค. - ก.ย.61

ผูร้ ับผิดชอบ

จานวนครั้งที่มีการ
ประกาศ/
ประชาสัมพันธ์
นโยบายฯ
จานวนครั้งที่มีการ
ทบทวนฯ

1 ครั้ง

-

สล.

1 ครั้ง

-

สล.

จานวนครั้ง/จานวน
กิจกรรมที่ให้ความ
ร่วมมือ
2.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
จานวนครั้ง/จานวน
ภาครัฐ เช่น สานักงาน ก.พ. /ศูนย์
กิจกรรมที่ให้ความ
ศปท. กระทรวงฯ/ แก้วกัลยาสิกขาลัย ร่วมมือ
3.1 จัดช่องทางการรับแจ้ง เบาะแส ระดับความสาเร็จ
ร้องเรียนด้าน
ของการจัดการ
คุณธรรมจริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต

3 ครั้ง

-

สล.

3 ครั้ง

-

สล.

ระดับ 5

-

สล.

1.2 ทบทวนหรือประชาสัมพันธ์
คาสั่งห้าม
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
Conflict of Interest
2.1 ให้ความร่วมมือกับองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ เช่น ปปท. ปปช.

4.1 ประกาศจรรยาข้าราชการใน
สานักงาน

ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการ

ระดับ 5

-

สล.

4.2 ประชาสัมพันธ์ประกาศ
ข้อบังคับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการ

ระดับ 5

-

สล.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
มาตรการ
1. จัดทาประกาศ
เจตจานงสุจริตในการ
บริหารงาน

โครงการ/กิจกรรม
1.1 ประชาสัมพันธ์ประกาศ
เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย งบประมาณ

ระดับความสาเร็จใน
1
การดาเนินการ
ประกาศ

ต.ค. - ธ.ค.60

ระยะเวลาดาเนินงาน
ม.ค. - มี.ค.61 เม.ย. - มิ.ย.61

ก.ค. - ก.ย.61

-

ผูร้ ับผิดชอบ
สล.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
มาตรการ
1. เสริมสร้างค่านิยม
การยกย่อง เชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์
สุจริต และต่อต้าน
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ

1.1 การคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น
1.2 การคัดเลือกคนดีศรี อย.

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการ

1.3 การประกาศค่านิยม
สร้างสรรค์ของ อย.

จานวนครั้งที่มี
12 ครั้ง/3
การประกาศ/
ช่องทาง
เผยแพร่
ค่านิยมสร้างสรรค์
(เขียนคากลอนส่ง
ให้ประกวด)
จานวนครั้งที่มีการ 12 ครั้ง/3
ประกาศ/เผยแพร่ ช่องทาง/ติด
วัฒนธรรมองค์กร
ประกาศ/
เว็บ/เสียง
ตามสาย
ระดับความสาเร็จ
ระดับ 5
ของการจัดการ

1.4 การประกาศวัฒนธรรมองค์กร

2. พัฒนาระบบ/
กลไกการร้องเรียน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการ

ตัวชี้วดั

2.1 จัดช่องทางการรับแจ้ง
เบาะแสร้องเรียนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต

ต.ค. - ธ.ค.60

ระยะเวลาดาเนินงาน
ม.ค. - มี.ค.61 เม.ย. - มิ.ย.61

ก.ค. - ก.ย.61

ผูร้ ับผิดชอบ

100%

1,000

สล.

100%

1,000

สล.

-

สล.

-

สล.

-

ศรป./สล.
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มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ต่อต้านการทุจริต

2.2 ประชาสัมพันธ์ให้มีการ
ร้องเรียนเมื่อพบการทุจริต

3. การสร้างความ
โปร่งใสใน
กระบวนการทางาน

3.1 การเผยแพร่แผน/
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีบนเว็บไซต์
3.2 จัดทา/เผยแพร่คู่มือการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการพัสดุ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถนาไปปฏิบัติได้

ตัวชี้วดั
จานวนครั้ง/หรือ
กิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธ์
(ทาป้ายติดหน้า
OSSC/poster/
เสียงตามสาย)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินการ
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินการ
จัดทาคู่มือ

เป้าหมาย งบประมาณ

ต.ค. - ธ.ค.60

ระยะเวลาดาเนินงาน
ม.ค. - มี.ค.61 เม.ย. - มิ.ย.61

ก.ค. - ก.ย.61

ผูร้ ับผิดชอบ

3 ครั้ง

-

ศรป./กอง พศ.

ระดับ 5

-

สล.

100%/
1 เล่ม

-

สล.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

1. การจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง

1.1 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

2. การจัดทาคู่มือ
ขั้นตอนการร้องเรียน
ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

2.1 จัดทาคู่มือขั้นตอนการร้องเรียน
ต้านทุจริตคอร์รัปขั่น

ตัวชี้วดั
ระดับความสาเร็จ
การจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง
มีขั้นตอน/ช่อง
ทางการร้องเรียน

เป้าหมาย งบประมาณ

ต.ค. - ธ.ค.60

ระยะเวลาดาเนินงาน
ม.ค. - มี.ค.61 เม.ย. - มิ.ย.61

ก.ค. - ก.ย.61

ผูร้ ับผิดชอบ

1
ประกาศ

-

สล.

1 คู่มือ

-

ศรป.
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ภาคผนวก

คณะผู้จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2561
ที่ปรึกษา
นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์
นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้รับผิดชอบจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นางทิพยา ตั้งสิริสงวน
เลขานุการกรม
นางสาวบงกชเกษ อินทชัย หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นางไทรทอง ศิลาภัย
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

F

D

A

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food And Drug Administration
ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน

