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รายงานผลการดาเนินงานด้านธรรมภิบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ยุทธศาสตร์ /โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แผนการสร้างองค์กรคุณธรรม
1.1 การก้าวสู่องค์กรคุณธรรม

เพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม

2. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 แผนงานป้องกันและ
เพื่อลดโอกาสในการทุจริตที่เกิดขึ้น
ปราบปรามการทุจริต และกิจกรรม
ภายในองค์การเภสัชกรรม
ตามแผนฯ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้

กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน

1.คะแนน ITA ตั้งแต่
90% ขึ้นไป
2.คะแนนประเมิน
องค์กรตั้งแต่ 4 ขึ้นไป
3.คะแนนประเมิน
ความพึงพอใจผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่
80% ขึ้นไป

100,000

72,360

โครงการ GPO องค์กรคุณธรรม: คุณธรรมในเส้น
เลือด ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษให้แก่ คกก.อภ.
ผู้ทรงคุณวุฒิ และการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
ผู้บริหาร ตัวแทนจากสหภาพฯ สโมสรพนักงานฯ และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความ
เข้าใจ และร่วมกันระดมสมองเพื่อพัฒนาแนวทางใน
การนาพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่าง
สมบูรณ์ และเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดจัดกิจกรรมใน
วันที่ 11 มี.ค. 63 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน

ดาเนินการแล้วเสร็จ
100%

-

-

1. จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ 2563 ได้นาเสนอที่ประชุม คกก.
CG&CSR จานวน 2 ครั้งและมีมติเห็นชอบในหลักการ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Q1 Q2 Q3 Q4

ผลการดาเนินงาน

- โครงการ GPO Young
Blood คนรุ่นใหม่หัวใจ
คุณธรรม ปี 63

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่
บรรจุใหม่ เพื่อปลูกจิตสานึก และสร้าง
ความตระหนักถึงความสาคัญของการมี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ทุจริต และพา
ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
สานักงาน ป.ป.ช

อย่างน้อย 1 รุ่น

160,000

-

เดิมมีกาหนดจัดกิจกรรมวันที่ 20 – 21 ก.พ. 63 แต่
เนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของ COVID-19 จึงเลื่อน
เป็นหลังสถานการณ์ COVID-19

- โครงการ GPO STRONG
"อภ.รวมพลังต้านทุจริต"

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการรับรู้
และรับทราบการดาเนินงานด้านธรร
มาภิบาลของ อภ. และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และ
การไม่รับสินบนต่าง ๆ อันจะนาไปสู่
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มตัวแทน CG &
CSR Agent และยังเพื่อเป็นตัวแทนใน
การสอดส่องการทุริต และสนับสนุนการ
ดาเนินงาน ด้าน CG และ CSR

อย่างน้อย 5 รุ่น

100,000

-

ดาเนินการในไตรมาส 3-4

ผู้เข้าร่วมการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80%

285,000

2.2 พัฒนาและเสริมสร้างกลุ่ม
ตัวแทน CG & CSR Agent

กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน

เลื่อนเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของ COVID-19
จึงเลื่อนเป็นหลังสถานการณ์ COVID-19
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ยุทธศาสตร์ /โครงการ
2.3 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์การเภสัชกรรม (ITA)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนิ น งานของหน่ วยงาน และ
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน

3. แผนการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกจิตสานึกด้านธรรมาภิบาล และการมีส่วนรวม
3.1 สัปดาห์ส่งเสริมการบริหาร
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฎิบัติงานได้ มีความรู้ กองพัฒนาองค์กร
กิจการที่ดีประจาปี 2563
ความเข้ า ใจ และสามารถน าไปยึ ดถื อ เพื่อความยั่งยืน
และปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล
3.2 จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านการ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้
ทุจริต
ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถนาไปยึดถือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุน
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
ทั้งภายในและภายนอก
รวม

กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

งบประมาณ

คะแนน 90 ขึ้นไป

15,000

งบประมาณ
ที่ใช้
-

80% ของผู้เข้าร่วม
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ

400,000

-

มีกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต
อย่างน้อย 2
กิจกรรม
(เช่น กิจกรรม
ต่อต้านการทุจริต
ภายในองค์กร หรือที่
ร่วมกับสานักงาน
ป.ป.ช. และ สธ.)

100,000

9,951

1,160,000

82,311

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Q1 Q2 Q3 Q4

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
1. วิเคราะห์ Gap Analysis จากผลคะแนนการ
ประเมิน ITA 2562 และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาแผนในการพัฒนา ในประเด็นที่ได้คะแนนน้อย
กว่า 85 คะแนน
2. นาเสนอแผนในการพัฒนาฯ ในการประชุม คกก.
CG&CSR ครั้งที่ 1/2563 และมีมติเห็นชอบใน
หลักการและควรมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
3. สาหรับการประเมิน ITA ปี 2563 อยู่ในระหว่าง
การจัดทาข้อมูล โดยได้ดาเนินการแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลสาหรับการประเมิน ITA ปี
2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดาเนินการเดือน ก.ย. 63

จัดทาโครงการ GPO STRONG "อภ.รวมพลังต้าน
ทุจริต" ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์
รัปชันสากล (9 ธ.ค.) โดย อภ. ได้จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่
วันที่ 3 – 11 ธ.ค. 62

หมายเหตุ รายงานผลการดาเนินงานด้านธรรมภิบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ได้รายงานผ่านคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

