รายงานผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
แผน/โครงการ
งบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 แผนการสร้างองค์กรคุณธรรม
5.1.1 การก้าวสู่องค์กรคุณธรรม
งานที่ดาเนินการตามแผน
192,360

รายละเอียด

1. โครงการ GPO องค์กรคุณธรรม: คุณธรรมในเส้นเลือด ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษให้แก่ คกก.อภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหาร ตัวแทนจากสหภาพฯ สโมสรพนักงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ความเข้าใจ และร่วมกันระดมสมองเพื่อพัฒนาแนวทางในการนาพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างสมบูรณ์ และเป็น
รูปธรรม ซึ่งได้กาหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 11 มี.ค. 63 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ และมีงบประมาณโครงการ 72,360
บาท
2. โครงการ 54 ปี GPO องค์กรคุณธรรม โดยมีกิจกรรมการประกาศองค์กรคุณธรรม เพื่อประกาศสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม ในวันคล้ายวันสถาปณา อภ. วันที่ 5 ส.ค. 63 และ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ จานวน 54,249 บาท
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 126,609 บาท งบประมาณคงเหลือ 65,751 บาท

5.2 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.2.1 แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

160,000

งานที่ดาเนินการตามแผน
1. จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 ได้นาเสนอที่ประชุม คกก.CG&CSR จานวน 2 ครั้ง
และมีมติเห็นชอบในหลักการในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63
2. โครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ปี 63 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ที่บรรจุใหม่ เพื่อปลูกจิตสานึก และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลทุจริต และพาศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สานักงาน ป.ป.ช เดิมมีกาหนดจัดกิจกรรมวันที่ 20 – 21 ก.พ.
63 แต่เนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของ COVID-19 จึงยกเลิกโครงการ
3. โครงการ GPO STRONG "อภ.รวมพลังต้านทุจริต" เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานปัจจุบัน เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดการรับรู้และรับทราบการดาเนินงานด้านธรรมาภิบาลของ อภ. และแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และการไม่รับสินบนต่าง ๆ อันจะนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
เดิมมีกาหนดจัดกิจกรรมเดือนเม.ย.63 แต่เนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของ COVID-19 จึงยกเลิกโครงการ
หมายเหตุ เนื่องจากการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ จาเป็นต้องมีการรวมกลุ่มของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ไม่สามารถ

* ปรับกรอบการจัดสรรงบประมาณและแผนการดาเนินงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563

1

รายงานผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
แผน/โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียด
ดาเนินการได้ ดังนั้นโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ โดยปรับรูปแบบเป็นการจัดทา
สื่อ เพิ่มการรับรู้ในกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว มีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องเรื่ององค์กรคุณธรรม การต่อต้าน
การทุจริต และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน โดยได้ดาเนินการจัดในกิจกรรมวัน
CG & CSR Day เมื่อวันที่ 22 – 23 ก.ย. 63

5.2.2 พัฒนาและเสริมสร้างกลุ่มตัวแทน CG & CSR
Agent

5.2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรม (ITA)

285,000

10,000

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2 บาท งบประมาณคงเหลือ 65,751 บาท (ไม่มีการใช้งบประมาณ แต่ดาเนินการรวมกับโครงการ
ในหัวข้อ 5.3.1)
งานที่ดาเนินการตามแผน
1. โครงการ Let's Go Agentเพื่อสร้างเครือข่ายตัวแทนด้านCG&CSR และร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบ
เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านจริยธรรม คุณธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการแล้ว เดิมมีกาหนดจัด
กิจกรรมในเดือน ก.ค. 63 หรือ แต่เนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของ COVID-19 จึงยกเลิกโครงการ
หมายเหตุ เนื่องจากการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ จาเป็นต้องมีการรวมกลุ่มของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ดังนั้นโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ โดยปรับรูปแบบเป็นการจัดทา
สื่อ เพิ่มการรับรู้ในกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว มีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องเรื่ององค์กรคุณธรรม การต่อต้าน
การทุจริต และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน โดยได้ดาเนินการจัดในกิจกรรมวัน
CG & CSR Day เมื่อวันที่ 22 – 23 ก.ย. 63
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 0 บาท งบประมาณคงเหลือ 285,000 บาท (ไม่มีการใช้งบประมาณ แต่ดาเนินการรวมกับ
โครงการในหัวข้อ 5.3.1)
งานที่ดาเนินการตามแผน
1. วิเคราะห์ Gap Analysis จากผลคะแนนการประเมิน ITA 2562 และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนในการพัฒนา
ในประเด็นที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน
2.นาเสนอแผนในการพัฒนาฯ ในการประชุม คกก.CG&CSR ครั้งที่ 1/2563 และมีมติเห็นชอบในหลักการและควรมีการ
ติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. สาหรับการประเมิน ITA ปี 2563 ได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกในระบบ ITAS
ของสานักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมเข้าร่วมการตอบแบบประเมิน
4. การเตรียมเอกสารหลักฐานสาหรับการตอบแบบประเมิน OIT ทุกหน่วยงานได้ดาเนินการจัดเตรียมเอกสาร จัดทาระบบ

* ปรับกรอบการจัดสรรงบประมาณและแผนการดาเนินงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563

2

รายงานผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
แผน/โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียด
การเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของ อภ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. สานักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งผลคะแนน ITA ประจาปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 โดย อภ. มีคะแนนในภาพรวม
91.14 คะแนน อยู่ในระดับ A
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 0 บาท งบประมาณคงเหลือ 10,000 บาท (ไม่มีการใช้งบประมาณ เนื่องจากเป็นการดาเนินการ
เองภายในหน่วยงาน)

5.3 แผนรณรงค์สง่ เสริมการปลูกจิตสานึกด้านธรรมาภิบาล และการมีส่วนรวม
5.3.1 จัดสัปดาห์ส่งเสริมการบริหารกิจการที่ดี
งานที่ดาเนินการตามแผน
400,000
(CG & CSR Day)

ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการ One Year Ago#63 เมื่อวันที่ 22 – 23 ก.ย. 63 โดยรูปแบบกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ 1. ส่วนของนิทรรศการได้แก่ นิทรรศการ KPI องค์กรคุณธรรมของแต่ละฝ่าย นิทรรศการนาเสนอความสาเร็จของโครงการ
ต่าง ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้วยจิตสาธารณะ และเปิดตัวคู่มือ จานวน 3 ฉบับ ได้แก่ คู่มือการกากับดูแล
กิจการที่ดี คู่มือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การเภสัช
กรรม ส่วนที่ 2 กิจกรรมตลาดนัดแบ่งปัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในของผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบตลาดนัด
มือสอง เพื่อร่วมแบ่งปันสินค้าราคาพิเศษและร่วมทาบุญโดยมอบรายได้ ส่วนหนึ่งสมทบทุนเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 151,673 บาท งบประมาณคงเหลือ 284,327 บาท

5.3.2 จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านการทุจริต

100,000

การดาเนินงานใน 9 เดือนแรก (1 ต.ค 62 – 30 มิ.ย. 63)
1.จัดทาโครงการ GPO STRONG "อภ.รวมพลังต้านทุจริต" ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
(9 ธ.ค.) โดย อภ. ได้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ธ.ค. 62
2. โครงการตลาดนัดคุณธรรม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 9,951 บาท งบประมาณคงเหลือ 90,049 บาท

* ปรับกรอบการจัดสรรงบประมาณและแผนการดาเนินงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
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รายงานผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
แผน/โครงการ
งบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 6 การดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM)
6.2 แผนงานด้าน CG
6.2.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
งานที่ดาเนินการตามแผน
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance Risk and
Compliance : GRC)

6.2.2 นโยบายด้านการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น

-

6.2.3 คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี

400,000

6.2.4 คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การเภสัช
กรรม

400,000

รายละเอียด

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาร่างนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. นาเสนอคณะทางานโครงการตามระบบการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีและการนาองค์กร เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
3. เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
4. เสนอคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63
5. เสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบาย เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 63
6. ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมลงนามประกาศใช้นโนบาย เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 63
7. จัดทาร่างแนวทางการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
8. เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
9. ผู้อานวยการอนุมัติแนวทางการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 63
งานที่ดาเนินการตามแผน
1. รวบรวมข้อมูลและจัดทาร่างคู่มือทั้ง 2 คู่มือ
2. นาเสนอคณะทางานโครงการตามระบบการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีและการนาองค์กร เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
3. นาเสนอคณะผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
4. นาเสนอคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่14 ก.ย. 63
5. นาเสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพื่อทราบ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63
6. จัดกิจกรรมเปิดตัวคู่มือในงานวัน CG&CSR Day ประจาปี 2563 และเผยแพร่คู่มือในระบบ intranet
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 0 บาท งบประมาณคงเหลือ 800,000 บาท (ไม่มีการใช้งบประมาณ เนื่องจากปรับรูปแบบการ
เผยแพร่เป็นเผยแพร่คู่มือในระบบ intranet)

* ปรับกรอบการจัดสรรงบประมาณและแผนการดาเนินงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
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รายงานผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
แผน/โครงการ
6.2.5 แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี

6.2.6 แผนปฏิบัติการประจาปีด้านการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี ปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ
-

รายละเอียด
งานที่ดาเนินการตามแผน
1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาร่างแผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 64 - 68 ในส่วนของข้อมูล
ทั่วไป
2. นาเสนอคณะทางานโครงการตามระบบการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีและการนาองค์กรเพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
3. จัดทาร่างแผนแม่บทการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ
64-68
4. คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 63
งานที่ดาเนินการตามแผน
1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาร่างแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีประจาปี 2564
2. นาเสนอคณะทางานโครงการตามระบบการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีและการนาองค์กร เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
3. จัดทาร่างแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ประจาปี 2564 โดยบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนรัฐวิสาหกิจองค์การ
เภสัชกรรม ปีงบประมาณ 64-68
4. คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 63

* ปรับกรอบการจัดสรรงบประมาณและแผนการดาเนินงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
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สรุปโครงการ/กิจกรรม และผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2563
1. โครงการ GPO องค์กรคุณธรรม: คุณธรรมในเส้นเลือด
กิจกรรมการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “GPO องค์กรคุณธรรม : คุณธรรมใน
เส้นเลือด” ให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ
ซึมซับด้านคุณธรรมมากยิ่งขึ้น และร่วมกันระดมสมองเพื่อพัฒนาแนวทางในการนาพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรมอย่างสมบูรณ์ และเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี เป็นผู้บรรยายพิเศษ และนายปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย
เป็นผู้บรรยายสมบท และอบรมเชิงปฏิบัติการโดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ อดีตผู้อานวยการ
โรงพยาบาลชลบุ รี ซึ่ ง เป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม โครงการโรงพยาบาลคุ ณ ธรรม โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ฯ และตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซึ่งได้จัดกิจกรรมใน
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

2. กิจกรรมการประกาศองค์กรคุณธรรม
ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม มาตั้งแต่ปี 2559
โดยมีคณะทางานจัดทาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้ความ
ร่วมมือร่วมใจ และมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน นัน้
ในปีงบประมาณ 2563 องค์การเภสัชกรรมจะเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ โดย
ประกาศเป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้การดาเนินภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมายาวนานกว่า 54 ปี โดยได้
จัดกิจกรรมการประกาศองค์กรคุณธรรมในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาองค์การเภสัชกรรม
พร้อมมอบโล่เชิงสัญลักษณ์ขององค์กรคุณธรรมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

3. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 ผ่านความเห็นชอบ คกก.CG&CSR ในการประชุมครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63
4. โครงการประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ขององค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2563
สานักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งผลคะแนนการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITAS
โดยในภาพรวมองค์การเภสัชกรรมได้คะแนน 91.14 ซึ่งอยู่ในระดับ A

เครื่องมือ
การรับรู้จาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

การรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ระบบการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ

ตัวชี้วัด
1.การปฎิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อานาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6. คุณภาพการดาเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. การปรับปรุงระบบการทางาน
9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต
รวม

คะแนน
91.90
86.28
88.95
85.51
86.45
87.18
84.86
80.85
97.50
100.00
91.40

5. โครงการ GPO STRONG "อภ.รวมพลังต้านทุจริต
เป็นกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี โดย
องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตกับกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 6 ธันวาคม
2562 และมีการจัดกิจกรรมภายในขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม

6. โครงการ One Year Ago#63 (กิจกรรม CG & CSR Day)
โครงการ One Year Ago เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์การเภสัชกรรมได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการพัฒนางานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ขององค์การเภสัชกรรม ประจาปี 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ภายใจ
องค์กร องค์การเภสัชกรรมจึงได้กาหนดจัดกิจกรรม CG & CSR Day ขึ้น ในวันที่ 22 - 23 กันยายน 2563 เวลา
12.00 – 13.00 น. โดยรูปแบบกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. ส่วนของนิทรรศการได้แก่
1) นิทรรศการ KPI องค์กรคุณธรรมของแต่ละฝ่าย ซึ่งได้ดาเนินการร่วมกันมาจนองค์การเภสัช
กรรมสามารถประกาศเป็นองค์กรคุณธรรมได้อย่างสาเร็จ
2) นิทรรรศการนาเสนอความสาเร็จของโครงการต่าง ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ได้แก่ การดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
3) กิจกรรมเปิดตัวคู่มือ จานวน 3 คู่มือ ได้แก่ คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การเภสัชกรรม โดยผู้อานวยการ

องค์การเภสัชกรรมประธานในพิธี ทั้งนี้ได้มี QR Code คู่มือ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดาวน์โหลด
คู่มือทั้ง 3 คู่มือได้ และกิจกรรมตอบคาถามเกี่ยวเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อร่วมแลกรับของรางวัลภายในงาน
2. กิจกรรมตลาดนัดแบ่งปัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในของผู้ปฏิบัติง านใน
รูปแบบตลาดนัดมือสอง เพื่อร่วมแบ่งปันสินค้าราคาพิเศษและร่วมทาบุญโดยมอบรายได้ ส่ว นหนึ่งสมทบทุนเพื่อ
เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

