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โครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลท่ีมุ�งบริหารราชการแผ�นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหาร
กิจการบ!านเมืองท่ีดี (Good governance) เพ่ือให!ส�วนราชการมีการบริหารราชการท่ีเป2ดเผย โปร�งใส และให!
ประชาชนเข!ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงาน ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารราชการเพ่ือตอบสนองความต!องการ
ของประชาชน และเพ่ือประโยชน8สุขของประชาชน โดยการเป2ดโอกาสให!ประชาชนเข!ามามีส�วนร�วมในการรับรู! 
เรียนรู!  ทําความเข!าใจ ร�วมแสดงทัศนะ ร�วมเสนอป;ญหา หรือร�วมคิดหาแนวทางแก!ไขป;ญหาในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได!เริ่มดําเนินโครงการ
พัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานต้ังแต�แต�งต้ังคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ทําหน!าท่ีวิเคราะห8ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร8ท่ีสําคัญของ อย. ท่ีเหมาะสมใน
การเป2ดโอกาสให!ประชาชนเข!ามามีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นและร�วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ และวิเคราะห8เพ่ือพิจารณากําหนดกลุ�มผู!ท่ีเก่ียวข!องและผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย ประกอบด!วยกลุ�ม
ผู!ประกอบการ องค8กรผู!บริโภค องค8กรวิชาชีพ สื่อมวลชน ภาควิชาการ/การศึกษา และ หน�วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวข!อง โดยให!แต�ละกลุ�มเสนอผู!แทนเพ่ือแต�งต้ังเปFนคณะทํางานภาคประชาชน ทําหน!าท่ีในการให!ข!อคิดเห็น 
หรือคําแนะนําเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน ติดตามความก!าวหน!าหรือตรวจสอบผลการดําเนินงาน และร�วม
ดําเนินงานกับ อย. เพ่ือผลักดันให! อย. มีการพัฒนาระบบราชการ โดยเฉพาะในเรื่องบริการสาธารณะท่ีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงคณะทํางานภาคประชาชนจะจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการตามประเด็นท่ีเป2ด
โอกาสให!ประชาชนเข!ามามีส�วนร�วม ดําเนินการและจัดทํารายงานสรุปผลความก!าวหน!าในการดําเนินการเสนอต�อ
ผู!บริหารของ อย. และสื่อสารให!ประชาชนและกลุ�มผู!มีส�วนได!ส�วนเสียท่ีเก่ียวข!องทราบ โดยเริ่มดําเนินโครงการ
พัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้ังแต�ปIงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

ปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะทํางานภาคประชาชน ประกอบด!วยผู!แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง
และผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย รวมท้ังสิ้น ๒๕ คน และได!เห็นชอบในการจัดทําโครงการเฝNาระวังและลดป;ญหาการ
โฆษณาผลิตภัณฑ8สุขภาพแบบมีส�วนร�วม  

ปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะทํางานภาคประชาชน ประกอบด!วยผู!แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง
และผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย รวมท้ังสิ้น ๒๖ คน และได!ดําเนินโครงการเฝNาระวังและลดป;ญหาการโฆษณา
ผลิตภัณฑ8สุขภาพแบบมีส�วนร�วมต�อเนื่อง โดยให!เครือข�ายมีส�วนร�วมในการแจ!งเบาะแสการทําผิดเก่ียวกับการ
โฆษณาผลิตภัณฑ8สุขภาพ และประชาสัมพันธ8ให!ความรู!ด!านการโฆษณาผลิตภัณฑ8สุขภาพท่ีถูกต!อง มีการจัดทํา
แบบทดสอบ และปรับปรุงแบบบันทึกการแจ!งข!อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ8สุขภาพทางอินเตอร8เน็ต และทาง
จดหมาย จัดทําคู�มือการตรวจสอบเฝNาระวังโฆษณาผลิตภัณฑ8สุขภาพ และซีดี รวมท้ังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
พัฒนาความรู!ด!านการโฆษณาผลิตภัณฑ8สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย และชี้แจงแนวทางการแจ!งข!อมูลหรือเบาะแส
ให!แก�เครือข�าย รวมทั้งได!ดําเนินการกับเรื่องร!องเรียนที่ได!รับแจ!งจากเครือข�ายเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑ8
สุขภาพท่ีไม�ถูกต!องตามกระบวนการท่ีกําหนด  
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ปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะทํางานภาคประชาชน ประกอบด!วยผู!แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องและ
ผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย รวมท้ังสิ้น ๒๕ คน และกําหนดประเด็นการดําเนินงานร�วมกัน คือ “การพัฒนาผู!บริโภคให!มี
ความรู! และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ” โดยมีประเด็นเด�น คือ การให!ความรู!เรื่อง “อันตรายจาก
น้ํามันทอดซํ้า”  

ปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะทํางานภาคประชาชน ประกอบด!วยผู!แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องและ
ผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย รวมท้ังสิ้น ๒๕ คน และกําหนดการดําเนินงานร�วมกัน คือ “การพัฒนาให!ผู!บริโภคมีความรู! 
และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ” ภายใต!โครงการ “การมีส�วนร�วมในการส�งเสริมให!ประชาชนและ
ชุมชนมีความรู!ท่ีถูกต!อง เลือกซ้ือ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ8สุขภาพท่ีปลอดภัย” โดยมีประเด็นในการรณรงค8
เผยแพร�ร�วมกัน คือ การให!ความรู!เรื่อง “ผลิตภัณฑ8เสริมอาหาร” 

ปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะทํางานภาคประชาชน ประกอบด!วยผู!แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องและ
ผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย รวมท้ังสิ้น ๒๘ คน และกําหนดการดําเนินงานร�วมกัน คือ “ส�งเสริมความรู! ความเข!าใจใน
การบริโภคผลิตภัณฑ8สุขภาพได!อย�างปลอดภัยและสมประโยชน8 เพ่ือสุขภาพท่ีดี” ภายใต!โครงการ “การมีส�วน
ร�วมของภาคประชาชนในการส�งเสริมให!เกิดการบริโภคท่ีถูกต!อง” และมีโครงการเสริม คือ โครงการชุมชน
ต!นแบบเฝNาระวังโฆษณา 

ปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะทํางานภาคประชาชน ประกอบด!วยผู!แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องและ
ผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย รวมท้ังสิ้น ๓๒ คน และกําหนดประเด็นการดําเนินงานร�วมกัน คือ “ส�งเสริมความรู! ความ
เข!าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ8สุขภาพได!อย�างปลอดภัยและสมประโยชน8 เพ่ือสุขภาพท่ีดี”ภายใต!โครงการ 
“เสริมสร!างความรู!สู!ภัยน้ํามันทอดซํ้า รู!ทันโฆษณาท่ีไม�ถูกต!อง ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕” โดยมี
ประเด็นในการรณรงค8เผยแพร�ร�วมกัน คือ การให!ความรู!เรื่อง “น้ํามันทอดซํ้า” และ “การโฆษณาท่ีไม�ถูกต!อง” 

ปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะทํางานภาคประชาชน ประกอบด!วยผู!แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องและ
ผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย รวมท้ังสิ้น ๓๒ คน กําหนดประเด็นการดําเนินงานร�วมกัน คือ “ส�งเสริมความรู! ความเข!าใจ
ในการบริโภคผลิตภัณฑ8สุขภาพได!อย�างปลอดภัยและสมประโยชน8 เพ่ือสุขภาพท่ีดี” ภายใต!โครงการ 
“เสริมสร!างความรู!สู!ภัยน้ํามันทอดซํ้า รู!ทันโฆษณาผลิตภัณฑ8สุขภาพท่ีกล�าวอ!างเกินจริง ประจําปIงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖” โดยมีประเด็นในการรณรงค8เผยแพร�ร�วมกัน คือ การให!ความรู!เรื่อง “น้ํามันทอดซํ้า” และ “การ
โฆษณาผลิตภัณฑ8สุขภาพท่ีกล�าวอ!างเกินจริง” 

ปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะทํางานภาคประชาชน ประกอบด!วยผู!แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องและ
ผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย รวมท้ังสิ้น ๓๖ คน และกําหนดประเด็นการดําเนินงานร�วมกัน คือ “ส�งเสริมความรู! ความ
เข!าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ8สุขภาพแก�ประชาชน ให!สามารถพ่ึงพาตนเองได! และบริโภคอย�างปลอดภัย สม
ประโยชน8 เพ่ือสุขภาพท่ีดี” ภายใต!โครงการ “ฉลาดบริโภค ต!องอ�านฉลาก ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
โดยมีประเด็นในการรณรงค8เผยแพร�ร�วมกัน คือ การให!ความรู!เรื่อง “ฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ” และ “การเลือก
ซ้ือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ8อาหารท่ีปลอดภัย และสมประโยชน8” 

ปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะทํางานภาคประชาชน ประกอบด!วยผู!แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง
และผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย รวมท้ังสิ้น ๓๖ คน และกําหนดประเด็น “ส�งเสริมให!ผู!บริโภคมีความรู! ความเข!าใจ และ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ8สุขภาพท่ีถูกต!อง”ภายใต!โครงการ “เสริมสร!างภูมิคุ!มกันจากการใช!ผลิตภัณฑ8
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สุขภาพอย�างไม�ถูกต!อง” โดยมีประเด็นในการรณรงค8เผยแพร�ร�วมกัน คือ การให!ความรู!เรื่อง “สเตียรอยด8”  “การ
โฆษณาผลิตภัณฑ8สุขภาพท่ีไม�ถูกต!อง” และ “ฉลากผลิตภัณฑ8สุขภาพ” 

สําหรับในปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะทํางานภาคประชาชน ประกอบด!วยผู!แทนจากหน�วยงานท่ี
เก่ียวข!องและผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย จาก ๓๔ หน�วยงาน/องค8กร ดังนี้ กลุ�มผู!ประกอบการ ๗ หน�วยงาน กลุ�มองค8กร
ผู!บริโภค ๕ หน�วยงาน กลุ�มองค8กรวิชาชีพ ๖ หน�วยงาน กลุ�มสื่อมวลชน ๔ หน�วยงาน กลุ�มภาควิชาการ ๕ 
หน�วยงาน และกลุ�มหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข!อง ๗ หน�วยงาน โดยมีเลขานุการคณะทํางานเปFนบุคคลากรของ 
อย. จํานวน ๕ คน รวมท้ังสิ้น ๓๙ คน โดยกําหนดประเด็น “ส�งเสริมให!ผู!บริโภคมีความรู! ความเข!าใจ และ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ8สุขภาพท่ีถูกต!อง” เปFนประเด็นการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต!
กิจกรรม “เผยแพร�ความรู! สู!ภัยสุขภาพ ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” โดยมีเปNาหมายเพ่ือให!คณะทํางาน
ภาคประชาชนร�วมดําเนินกิจกรรมเผยแพร�ความรู!เก่ียวกับการเลือกซ้ือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ8อาหารท่ีปลอดภัย 
สมประโยชน8 (ลดหวาน ลดโรค) การรู!เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ8สุขภาพท่ีไม�ถูกต!อง และ สเตียรอยด8 

ดังนั้น โครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จึงเปFนโครงการสําคัญเพ่ือให!เกิดความร�วมมือกันระหว�างหน�วยงานภาครัฐ และผู!มีส�วนได!ส�วน
เสียท่ีเก่ียวข!องในการสร!างช�องทางการทํางานแบบมีส�วนร�วมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด!านการส�งเสริมให!เกิดการบริโภคท่ีถูกต!อง นําไปสู�การมีสุขภาพ
แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 


