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คานา
องค์การเภสัชกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในหน่วยงาน โดย
ส่งเสริมให้การบริหารงานถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุก
หน่ ว ยงานในการร่ ว มกั น ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต อย่ า งจริ งจั งเป็ น รู ป ธรรม โดยสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบายสาคัญของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2562 – 2564)
ในการนี้ องค์ ก ารเภสั ช กรรมจึ งได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ประจ าปี ง บประมาณ 2564 ฉบั บ นี้ เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมขององค์ ก ร
ให้เกิดผลในทางปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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ส่วนที่ 1 นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน
1.1 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
องค์การเภสัชกรรมได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การเภสัชกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยยึดนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน 9 ข้อ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
อันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่
มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุ จริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกการ
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งได้กาหนดการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้เป็นกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
เพื่อให้ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ชอบของประเทศ และเพื่อพัฒ นาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความ
สะดวก ด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ประชาชน
4 ยุท ธศาสตร์ช าติ ว่าด้ วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564)
เพื่ อ มุ่ งสู่ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติ ต้ านทุ จ ริต (Zero Tolerance and Clean
Thailand)” ที่ได้กาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ว่า ประเทศไทยจะได้รับผลการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ จะต้องมีการให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ภาคประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินงาน และร่วมตรวจสอบ
ประเมินผล ผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ
5. แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
เพื่อมุ่งสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ที่กาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี
ค่ าคะแนนสู งกว่าร้อ ยละ 90 เมื่ อ สิ้ น แผนแม่ บ ทฯ ทั้ งนี้ การปฏิ รูป กระบวนการด าเนิ น งานของกระทรวง
สาธารณสุขจากเดิมไปสู่กระบวนการทางานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิด
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ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
นอกจากตนเองจะไม่กระทาการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นอีกต่อไป บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์ และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจานงของผู้บริหาร
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับ
ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้อง ผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความ
โปร่งใสของกระทรวง สาธารณสุขในทุกมิติ
6. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เมื่ อ วั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2560 ที่ ผ่ า นมา นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ล งนามในประกาศส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปฏิ รู ป ระเทศด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง 11 ด้ า น และหนึ่ ง ในนั้ น คื อ
คณะกรรมการปฏิ รูป ประเทศด้ านการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต และประพฤติ มิ ช อบ นอกจากนี้
นายกรัฐ มนตรีสั่ งการในคราวประชุ ม คณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 1 สิ งหาคม 2560 คื อ “ให้ ทุ ก ส่ วนราชการ
ดาเนินการพัฒนาปรับปรุง การทางานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1
งานหรือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เช่น การลดปริมาณเอกสาร การลดการใช้พลังงาน การลด
ภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการทางานและปริมาณงานที่ซ้าซ้อน การริเริ่มและการบูรณาการ ความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาทุจริต การเพิ่มการอานวย ความสะดวกให้แก่ประชาชน
7. นโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) ข้อ 10
“ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับ ปรุงระบบราชการในด้านองค์ กรหรือ หน่ วยงานในภาครัฐ ทั้ งในระดับ ประเทศ
ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อน หรือลักลั่นกัน หรือมี
เส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบ
ให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรในภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวย
ความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนการดาเนินการของภาค
ธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรั กษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดาเนินการแต่งตั้งแต่เฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามกฎหมาย เอื้อให้สามารถ
ดาเนินการได้
10.2 ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัดและสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน
ระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา
หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
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นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนต่ างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยโดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ แบบ พัฒ นา
หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารสร้ า ง นวั ต กรรมในการทางานอย่ า งประหยั ด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.4 เสริม สร้างระบบคุ ณ ธรรมในการแต่ งตั้ งและโยกย้ายบุ ค ลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการ
รั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น ข้ า ราชการ และความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิ ท ธิภ าพ เพื่ อ ป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริต และประพฤติ มิ ชอบของเจ้าหน้ าที่ รัฐ ทุ ก ระดั บ อย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น และสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบีย บการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานานซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิ ชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญ วาระ
เร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมถึงให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของ
หน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมา
เป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบ หรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
10.7 ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ภาคี อ งค์ ก รภาคเอกชน และเครือ ข่ายต่ าง ๆ ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อ
สอดส่ อ ง เฝ้ าระวั ง ตรวจสอบเจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ หรือ ต่ อ ต้ านการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบเป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง”
8. มาตรการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลุก
จิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย)
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้
มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ กาหนดให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็น 1 ใน 4
ยุทธศาสตร์สาคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ปลูกและปลุกจิตสานึก สร้างจิตสานึกปรับ
ฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม ป้องกัน สร้างระบบ
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คุณ ธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง ปราบปรามปรับปรุง
กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและ ปิดช่องโหว่ กาหนดมาตรการลงโทษผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม
สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสและสร้างความเข้มแข็งของ
กลไกการตรวจสอบ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
9. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2562 -2564)
1) การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
วิธีการที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้มีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิธีการที่ 2 ปรับฐานความคิดและทัศนคติให้มีค่านิยมสุจริต
วิธีการที่ 3 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน
2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
วิธีการที่ 1 กาหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
วิธีการที่ 2 ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี
วิธีการที่ 3 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทาทุจริต
วิธีการที่ 4 ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน
3) การแสดงเจตจานงในการบริหารด้วยความสุจริต
วิธีการที่ 1 การแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความสุจริต
วิธีการที่ 2 กาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และนานโยบายสู่การปฏิบัติย่างเป็นรูปธรรม
วิธีการที่ 3 การกากับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกิจในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (compliance)
วิธีการที่ 4 ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน
4) การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
วิธีการที่ 1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อตรง
โปร่งใส ตรวจสอบได้มีความพร้อมรับผิด (Integrity and Accountability)
วิธีการที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร
วิธีการที่ 3 ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน
5) การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
วิธีการที่ 1 เพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
วิธีการที่ 2 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่สะอาด ปราศจากเงินสินบน
วิธีการที่ 3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม
วิธีการที่ 4 การใช้สมรรถนะหลักขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมเพื่อ
สังคมขององค์กร
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วิธีการที่ 5 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน ซึ่งได้มี
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่าง สานักงาน
ป.ป.ช. ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจ จานวน 54 แห่ง เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ โดยตั้งเป้าให้
รั ฐ วิ ส าหกิ จ น าแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม/ที่ ได้ ไปด าเนิ น การอย่ า งเป็ น
รูปธรรม ไม่น้อยกว่า 70% และสามารถลดการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ ลงได้ใน
ปี 2562 - 2564 จานวน 15%, 20% และ 25% ตามลาดับ
องค์การเภสัชกรรม ยึดถือนโยบายและแนวทาง 9 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น ในการจัดทาแผนปฏิบัติ
การฯ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยนาเข้าซึ่งมาจากภายในองค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ประกาศองค์การเภสัชกรรม
เรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสภาพแวดล้อม สถานการณ์ต่างๆ ภายในองค์กรในด้านการ
ต่อต้านการทุจริต การรับสินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์การเภสัชกรรม
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศทีม่ ีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน
พันธกิจ
1. ผลิต จาหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. ผลิตยาที่จาเป็นและสารองยาในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติรวมถึง ยาที่มีความจาเป็น
ต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ
3. ดาเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได้และมีธรรมาภิบาล
4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้
5. สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงผลิต ภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความจาเป็นต่อสังคมไทย
ค่านิยม
G

Good Product
Good Service
Good Governance

ผลิตภัณฑ์ดี
มีจิตบริการ
ธรรมภิบาลมุ่งมั่น

9

P
O

People Trust
People Happiness
People Knowledge
Ownership
Optimist
Open-minded

ให้เกียรติต่อกัน
ทางานสุขใจ
ใฝ่หาความรู้
ร่วมเป็นเจ้าของ
มองโลกในแง่ดี
มีใจเปิดกว้าง

โดยมีการกาหนดรายละเอียดในหัวข้อ Good governance ธรรมาภิบาลมุ่งมั่น ไว้ดังนี้
แนวทางพฤติกรรมที่คาดหวัง

สิ่งที่ทุกคนควรกระทา

ปฏิบัติงานด้วยซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กล้าทาในสิ่งที่ถูกต้อง
- ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ วัฒนธรรมองค์กร และ
กฎหมายที่กาหนดไว้
- ปฏิ บั ติ งานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี จ รรยาบรรณ
ตรวจสอบได้ ตรงไปตรงมา ไม่มีวาระซ้อนเร้น
- รักษา และปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อผู้อื่น
- ยืดหยุ่นในวิธีปฏิบัติที่อยู่บนหลักการที่กาหนด และพื้นฐาน
ของจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณ
- มีระเบียบวินัยในตนเอง รับผิดชอบและปฏิบัติงานได้โดย
ไม่ต้องมีผู้อื่นกากับดูแล
- ช่ ว ยเหลื อ และอาสาร่ ว มกิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ สร้า ง
ความยั่งยืนให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- ริ เ ริ่ ม สนั บ สนุ น และมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม รวมถึงบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด
- กล้าทักท้วงเมื่อพบการกระทาความผิด หรือการทุจริต
สิ่งที่ทุกคนไม่ควรกระทา
- ไม่ทาตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ วัฒนธรรมองค์กร และ
กฎหมายที่กาหนดไว้
- ไม่ทาตามที่พูดหรือข้อตกลงที่ให้ไว้
- ยอมปฏิบัติตามในสิ่งที่ผิดโดยไม่โต้แย้ง
- ไม่กระทาและป้องกันการกระทาที่ เป็นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
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1.3 นโยบายขององค์การเภสัชกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่
คณะกรรมการการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้มีนโยบายให้จัดทานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร โดยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายต่อต้าน
การทุ จ ริต คอร์รัป ชั่ น (Anti-Corruption Policy) ในการประชุ ม ครั้งที่ 6 ปี งบประมาณ 2560 เมื่ อ วัน ที่ 1
สิงหาคม 2560 และให้นาเสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม โดยคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มี
มติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และประธานกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมได้ลงนามประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 60
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2. ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส

ส่วนที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2.1 ความเป็นมา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒ นาด้าน
คุณ ธรรมและความโปร่งใสในหน่ วยงานภาครัฐ โดยถือเป็ นการประเมิ น ที่ ครอบคลุมหน่ วยงานภาครัฐทั่ ว
ประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ การประเมิ น ตามที่
สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
ปัจจุบันการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูก
กาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 –2564) ซึ่ งถื อ เป็ น การยกระดั บ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการประเมิน ITA เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน ITA
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่ วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม

2.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
องค์ ก ารเภสั ช กรรมเข้ า ร่ ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผลคะแนนดังนี้
ปีงบประมาณ
ผลคะแนน ITA

2557
73.06

2558
83.92

2559
85.12

- 12 -

2560
89.27

2561
87.93

2562
85.07

2563
91.14

13

โดยในปีงบประมาณ 2563 องค์การเภสัชกรรมได้คะแนน ITA 91.14 ซึ่งอยู่ในระดับ A

ตัวชี้วัด

1.การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อานาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6. คุณภาพการดาเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. การปรับปรุงระบบการทางาน
9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต
คะแนนภาพรวม
ระดับผลการประเมิน
อันดับของ อภ.

ภาพรวมประเทศ

90.15
82.29
86.14
81.41
83.22
83.52
82.58
80.11
53.12
36.29
67.9
C
328 จาก 8303

ภาพรวม
กระทรวง สธ.
89.73
81.54
84.29
80.88
82.66
89.44
85.81
84.69
93.11
89.71
87.7

ภาพรวม
รัฐวิสาหกิจ

อภ.

A

91.25
84.87
87.78
84.41
86.28
88.08
84.28
82.51
88.93
81.25
85.6
A

91.90
86.28
88.95
85.51
86.45
87.18
84.86
80.85
97.50
100.00
91.14
A

8 จาก 17

17 จาก 54

-
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เมื่ อเปรียบเที ยบผลคะแนนการประเมินปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ขององค์การเภสัชกรรม
มีผลการประเมิน ดังนี้
ตัวชี้วัด
1.การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อานาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6. คุณภาพการดาเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. การปรับปรุงระบบการทางาน
9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต
คะแนนภาพรวม
ระดับผลการประเมิน

ปี 2562
82.82
69.22
78.67
72.78
74.03
86.60
67.45
70.16
100.00
100.00
85.07
A

ปี 2563
91.90
86.28
88.95
85.51
86.45
87.18
84.86
80.85
97.50
100.00
91.14
A

สถานะ

=
=

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการเปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่คะแนนลดลงคือ เรื่องการเปิดเผย
รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี 2563 รอบ 6 เดือน สาเหตุเนื่องจากการรายงานผลการ
ติดตามตามแผนการดาเนินงานประจาปีบางองค์ประกอบยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ผู้ตรวจประเมินกาหนด
จึงทาให้ไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า
ช่วงคะแนน
95.00 - 100

85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ

มีจานวน (ข้อ)

AA
A
B
C
D
E
F

13
18

18
3
0
0
0

คิดเป็น
15.38 %
15.38 %
21.15 %
38.46 %
1.92 %
1.92 %
5.77 %

สถานะสี
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เครื่องมือ
IIT
การรับรู้จาก
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน

ตัวชี้วัด

ประเด็นคาถาม

1.1 การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่อตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนด
1.2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียม
1.การปฏิบัติ
1.3 มุ่งผลสาเร็จของงาน/ให้ความสาคัญกับงาน และพร้อมรับผิดชอบ
หน้าที่
1.4 ไม่มีการเรียกรับสินบน
1.5 ไม่มีการรับสินบน
1.6 ไม่มีการให้สินบน
2.1 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
2.2 คานึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
2. การใช้ 2.3 ไม่มีใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
งบประมาณ 2.4 ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
2.5 การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2.6 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ
3.1 มอบหมายงานอย่างความเป็นธรรม
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน
3.3 คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ให้ทุนการศึกษา
3. การใช้
อย่างเป็นธรรม
อานาจ
3.4 ไม่มีการสั่งการเพื่อธุระส่วนตัว
3.5 ไม่มีการสั่งการทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต
3.6 การบริหารงานบุคคนอย่างเป็นธรรม
4.1 ไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือพวกพ้อง
4.2 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินไปใช้ในหน่วยงาน
มีความสะดวก
4. การใช้
4.3 มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง
ทรัพย์สินของ
4.4 บุคคลภายนอกไม่มีการนาทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้
ราชการ
รับอนุญาต
4.5 รับรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง
4.6 มีการกากับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
5.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสาคัญ กับการ
ต่อต้านการทุจริต
5.2 มีการทบวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต และจัดทา
แผนป้องกันฯ
5.3 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
5. การแก้ไข
5.4 มีการดาเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษทางวินัยต่อการ
ปัญหาการ
ทุจริตในหน่วยงาน
ทุจริต
5.5 มีการนาผลการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกมาไป
ปรับปรุงการทางานเพื่อป้องกันการทุจริต
5.6 ความเชื่อมั่นต่อการร้องเรียน (สามารถร้องเรียน/ส่งหลักฐานได้
สะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มีความมั่นใจในการ
ดาเนินการ และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง)

ปี 2562
คะแนน รวม
76.35

ปี 2563
คะแนน รวม
85.84

68.10
73.50
94.18
93.39
93.12
42.78
70.74
86.57
84.98
79.97
50.30
70.52
68.69
65.19

84.88
86.01
98.80
98.24
97.64
73.41
88.75
92.90
93.40
91.56
77.69
85.33
83.47
82.70

82.82

69.22

78.67
90.00
94.75
82.84
87.63
48.67
73.93
92.37

91.90

86.28

88.95
94.45
96.43
91.29
93.87
68.88

72.78

86.85
95.17

61.98
72.09
82.14

82.06
86.26
89.18

82.54

91.01

69.96
73.56

84.32
87.32

74.03

68.09

83.94

67.88

82.89

85.51

86.45
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เครื่องมือ
EIT
การรับรู้
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายนอก

ตัวชี้วัด

ประเด็นคาถาม

6.1 การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนด
6.
คุณภาพการ 6.2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างเท่าเทียม
ดาเนินงาน 6.3 ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา
6.4 ไม่เคยถูกเรียก รับ ให้ สินบนจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
6.5 หน่วยงานคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนเป็นหลัก
7.1 ช่องทางหลากหลาย/การเข้าถึงง่ายข้อมูลของหน่วยงาน
7.2 มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน
7.
ประสิทธิภาพ 7.3 มีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน
การสื่อสาร 7.4 มีการขี้แจงและตอบคาถามเมื่อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ได้ชัดเจน
7.5 มีช่องทางร้องเรียนสาหรับบุคคลภายนอก
8.1 มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
8.2 มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น
8. การ
8.3 มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการให้
ปรับปรุง
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ระบบการ
8.4 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ทางาน
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการมากขึ้น
8.5 มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
9.2 การบริหารงาน
9. การ
OIT
เปิดเผย
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ระบบการ
ข้
อ
มู
ล
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เปิดเผย
ข้อมูลต่อ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
สาธารณะ 10. การป้องกัน 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การทุจริต 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ผลคะแนน ITA

ปี 2562
คะแนน รวม
83.25

ปี 2563
คะแนน รวม
84.17

83.26
84.88
100.00
81.62
70.44
68.77
77.78
73.36

83.90
84.56
100.00
84.59
79.10
80.72
92.08
78.38

86.60

67.45

84.86

94.00
78.31
79.20

46.91
68.85
68.86
74.07

87.18

70.16

90.10

65.57

74.07

73.44

82.57

80.85

100.00
100.00
97.50
100.00
100.00 100.00 100.00 97.50
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
85.07
91.14

• ผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นมาจากการดาเนินการ ดังนี้
1. มีการจัดทาแผนปรับปรุงพัฒ นาอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน
และมีการนาเสนอแผนการพัฒนาต่อคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการ
ติดตามและรายงานผลเป็นประจาทุกไตรมาส
2. มีการชี้แจ้งทาความเข้าใจในการตอบแบบสอบถามให้กับผู้ปฏิบัติงาน

17

• ประเด็นที่ต่ากว่า 85 คะแนน
- การรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT)

เมื่อพิจารณาเป็นรายคาถาม พบว่า ประเด็นคาถามที่มีคะแนนต่ากว่า 85 คะแนน มีดังนี้
- ปี 2562 มีจานวน 22 ข้อ คิดเป็น 73.33% ของจานวนข้อทั้งหมด
- ปี 2563 มีจานวน 9 ข้อ คิดเป็น 30% ของจานวนข้อทั้งหมด
(หมายเหตุ : การประเมิน IIT มีจานวนข้อทั้งหมด 30 ข้อ)
ตัวชี้วัด
1.การปฏิบัติ
หน้าที่
2. การใช้
งบประมาณ
3. การใช้
อานาจ
4. การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ
5. การแก้ไข
ปัญหาการ
ทุจริต

ประเด็นคาถาม
-ไม่มี-

ปี 2562
-

ปี 2563
-

2.1 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
2.6 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน
3.3 คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม
4.2 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินไปใช้ในหน่วยงานมีความสะดวก
4.5 รับรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง

42.78
50.30
68.69
65.19
48.67
61.98

73.41
77.69
83.47
82.70
68.88
82.06

5.3 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
5.5 มีการนาผลการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกมาไปปรับปรุงการทางานเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
5.6 ความเชื่อมั่นต่อการร้องเรียน (สามารถร้องเรียน/ส่งหลักฐานได้สะดวก สามารถ
ติดตามผลการร้องเรียนได้ มีความมั่นใจในการดาเนินการ และมั่นใจว่าจะปลอดภัย
และไม่มีผลกระทบต่อตนเอง)

69.96
68.09

84.32
83.94

67.88

82.89
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- การรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT)

เมือ่ พิจารณาเป็นรายคาถาม พบว่า ประเด็นคาถามที่มีคะแนนต่ากว่า 85 คะแนน มีดังนี้
- ปี 2562 มีจานวน 14 ข้อ คิดเป็น 93.33% ของจานวนข้อทั้งหมด
- ปี 2563 มีจานวน 11 ข้อ คิดเป็น 73.33% ของจานวนข้อทั้งหมด
(หมายเหตุ : การประเมิน EIT มีจานวนข้อทั้งหมด 15 ข้อ)
ตัวชี้วัด
6.
คุณภาพการ
ดาเนินงาน

ประเด็นคาถาม
6.1 การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
6.2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างเท่าเทียม
6.3 ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา
6.5 หน่วยงานคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนเป็นหลัก
7.
7.1 ช่องทางหลากหลาย/การเข้าถึงง่ายข้อมูลของหน่วยงาน
ประสิทธิภาพ 7.2 มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน
การสื่อสาร 7.4 มีการขี้แจงและตอบคาถามเมื่อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้ชัดเจน
8. การ
8.1 มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
ปรับปรุงระบบ 8.2 มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
การทางาน 8.4 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา
การดาเนินงาน/การให้บริการมากขึ้น
8.5 มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น

ปี 2562
83.25
83.26
84.88
81.62
70.44
68.77
73.36
68.85
68.86
65.57

ปี 2563
84.17
83.90
84.56
84.59
79.10
80.72
78.38
78.31
79.20
74.07

73.44

82.57

- การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ไม่มีประเด็นคาถามที่ได้น้อยกว่า 85 คะแนน
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2.3 ข้อเสนอแนะจากสานักงาน ป.ป.ช.
จากเป้าหมาย “การประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจาปี 2563” ที่กาหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้น
ไป ภายในปี 2565 พบว่า องค์การเภสัชกรรมมีผลคะแนนทั้ง 3 ส่วน ดังนี้
เครื่องมือ
IIT

การรับรู้
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน
EIT

การรับรู้
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายนอก

OIT

ระบบการ
เปิดเผย
ข้อมูลต่อ
สาธารณะ

รายละเอียดผลการประเมิน
คะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป)
คือ สะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน
คะแนนต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85)

คะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป)
คือ มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ
ง่ายต่อการเข้าถึง

ข้อเสนอแนะจากสานักงาน ป.ป.ช.
ไม่มี

มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีผลการ
ประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังนี้
1) คุณภาพการดาเนินงาน ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ
และขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง
3) การปรับปรุงระบบการทางาน สร้างกระบวนการปรึกษา
หารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้คาแนะนาในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก ที่สาคัญ ต้องมีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ไม่มี

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
3.1 ข้อมูลด้านการทุจริตในองค์การเภสัชกรรม
จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ไม่พบว่ามีข้อมูลความผิดในการทุจริต การรับสินบน ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในองค์การเภสัชกรรม

3.2 ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
องค์ ก ารเภสั ช กรรม มี ระบบการควบคุ ม ภายในที่ เข้ ม แข็ ง มี ก ารจั ด ท ารายงานตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทุกปี โดยนาความ
เสี่ ย งที่ เหลื อ อยู่ ม าจั ด ท าแผนจั ด การความเสี่ ย ง เพื่ อ ควบคุ ม ความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ โดยมี
หน่วยงานประจาดูแล ได้แก่ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความเสี่ยงประจา
หน่วยงาน และแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง ควบคุม ติดตาม การบริหารความเสี่ยงภายในองค์การ
เภสั ช กรรม รายงานต่ อ คณะกรรมการการบริ ห ารความเสี่ ย ง และสรุ ป ผลการด า เนิ น การรายงานต่ อ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงขององค์การเภสัชกรรมจะถูกบริหารจน
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.3 ระบบตรวจสอบภายใน
องค์การเภสัชกรรม มีระบบการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่าย
บริหาร รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการประชุมทุกเดือน และสรุปผลการดาเนินการ
รายงานต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทุกเดือน

3.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA
โดยในปีงบประมาณ 2563 องค์การเภสัชกรรมมีคะแนน ITA 91.14 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2562 คะแนน 85.07 (เพิ่ ม ขึ้น 6.07 คะแนน) และเมื่ อพิ จารณาเป็ น รายดัชนี ตัวชี้วัด พบว่า การรับ รู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ด้าน สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรภายในว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์สุงสุด และคานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลักอย่าง
ชัดเจน อีกทั้ง การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พบว่า ผลคะแนนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ด้าน แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพการดาเนินงาน การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานมีค วามทั่วถึง และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นมาจากการการจัดทาแผนปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบ
โดยบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน และมีการนาเสนอแผนการพัฒนาต่อคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
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และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยมี ก ารติ ด ตามและรายงานผลเป็ น ประจ าทุ ก ไตรมาส รวมถึ ง มี ก าร
ชี้แจงทาความเข้าใจในการตอบแบบสอบถามให้กับผู้ปฏิบัติงาน ส่วนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ พบว่า
ด้ านการเปิ ด เผยข้ อ มู ล มี ผ ลคะแนนลดลง โดยเป็ น ส่ วนของการเปิ ด เผยรายงานผลการก ากั บ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานประจาปี 2563 รอบ 6 เดือน สาเหตุเนื่องจากการรายงานผลการติดตามตามแผนการดาเนินงาน
ประจาปีบางองค์ประกอบยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ผู้ตรวจประเมินกาหนด จึงทาให้ไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ ทั้งนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการนาข้อเสนอแนะที่ได้จากสานักงาน ป.ป.ช. ไปปรับปรุงเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

3.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในองค์การเภสัชกรรม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การเภสัชกรรม ประจาปี 2564 มีการนาข้อมูลความ
เสี่ ย งการทุ จ ริต ตั้ งแต่ ในปี 2563 และข้ อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาวิเคราะห์ เพื่อจัดทาแนวทาการงลดหรือ
ปิดความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายนั้น ๆ
ระดับความเสี่ยง (Degree of risk) แสดงถึงความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของความสี่ยงแต่ละสาเหตุ
ตารางที่ 1 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ระดับ
5
4
3
2
1
ตารางที่ 2 ระดับความเสี่ยง

Likelihood
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก

Impact
มีผลกระทบสูงมาก
มีผลกระทบสูง
มีผลกระทบปานกลาง
มีผลกระทบน้อย
มีผลกระทบน้อยมาก

Current
Preferred
Likelihood Impact
Likelihood Impact
Risk Response
1. เจ้าหน้าที่ อภ.
4
4
1. ผู้บริหารต้น-สูง รับทราบ
1
4
บางส่วนยังไม่รับทราบ
ข้อมูลด้านการใช้จ่ายประจาปี
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
ผ่านการประชุมและสรุป
งบประมาณประจาปีของ
ติดตามผล
อภ.
2. หัวหน้าหน่วยงานจัด
ประชุมชี้แจงหรือสื่อสารเรื่อง
การใช้งบประมาณให้กับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
3. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ทางช่องทางต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
2. อภ. ยังไม่มีคู่มือ/
3
2
แต่ละหน่วยงานมีแบบฟอร์ม
1
2
หลักเกณฑ์/แนวทาง
การขออนุญาตหรือยืม
เกี่ยวกับการขออนุญาต
ทรัพย์สินเฉพาะเรื่อง ที่
เพื่อยืมทรัพย์สินไปใช้ใน
สามารถดาวน์โหลดได้จาก
หน่วยงานที่ชัดเจน
Intranet
3. ผู้ปฏิบัติงานขาดความ
4
4
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัด
1
4
ตระหนักในหน้าที่ต่อ
หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา
ผู้รับบริการ และขาด
ศักยภาพด้านต่าง ๆ เป็น
ความรู้ความเข้าใจใน
ประจาทุกเดือน เช่น จิต
หน้าที่การปฏิบัติงานหรือ
บริการ กระบวนการทางาน
การให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ความรู้เรื่องยา
และพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นต้น
ปัจจัยเสี่ยง
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แผนงาน/โครงการที่ใช้ปิด
ความเสี่ยง
สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ อภ.ทั้งหมดทราบถึงแผนการใช้จ่าย แต่ละหน่วยงานดาเนินการ
งบประมาณประจาปี ผ่านผู้บริหารทุกระดับ และสื่อต่าง สื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน ใช้การ
ๆ และเปิดเผยข้อมูลด้านงบประมาณทาง Intranet
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่
แผนการใช้งบประมาณของแต่
ละหน่วยงาน และนาข้อมูลแผน
ฯมาเผยแพร่บน Intranet
Additional Risk Response

จัดทาหลักเกณฑ์/แนวทางเกี่ยวกับการขออนุญาตเพื่อ จัดทาหลักเกณฑ์/แนวทาง
ยืมทรัพย์สินในภาพรวมของ อภ. ให้ชัดเจน และนาไป เกีย่ วกับการขออนุญาตเพื่อ
เผยแพร่บน Internet และ Intranet
ยืมทรัพย์สินในภาพรวมของ
อภ. ให้ชัดเจน และแจ้งเวียน
ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ
เพิ่มการฝึกอบรมทางออนไลน์ และเพิ่มการสื่อสาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ผ่านทางช่องทาง แผนฝึกอบ เดือนละครั้ง
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน และโปสเตอร์ เป็น แต่เนื่องด้วย
ต้น

Current
Likelihood Impact
Risk Response
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3
5
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายนอกบางส่วนยังไม่มี
จัดทา work flow หรือแนว
ความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ปฏิบัติแสดงขั้นตอนและ
การดาเนินงานของ
ระยะเวลาในการให้บริการที่
หน่วยงานมากนัก (การ
ชัดเจน
ปฏิบัติงาน/การบริการ
2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์
อย่างเท่าเทียม ตาม
ทางช่องทางต่าง ๆ อย่าง
ขั้นตอนและระยะเวลาที่
ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
กาหนด)
เสียภายนอกได้รับทราบ
5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4
4
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายนอกบางส่วนเห็นว่า
ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
อภ. มีการเปิดโอกาสให้ผู้
ระบบและช่องทางการแสดง
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ความคิดเห็น คาติชม สาหรับ
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
การดาเนินงาน/การ
เสีย
บริการ ไม่เพียงพอ
ปัจจัยเสี่ยง
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Preferred
แผนงาน/โครงการที่ใช้ปิด
Additional Risk Response
Likelihood Impact
ความเสี่ยง
2
5
เพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น แต่ละหน่วยงานดาเนินการตาม
โปสเตอร์ แผ่นพับ เว็บไซต์ของหน่วยงาน
แผนพัฒนาตามผล ITA ที่ได้
(www.gpo.or.th)
จัดทาไว้ของแต่ละหน่วยงาน
เช่น การทบทวน workflow
และการอบรมเรื่องการ
ให้บริการ เป็นต้น

1

4

เพิ่มเติมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการ
แสดงความคิดเห็น คาติชม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการดาเนินงาน
ทั้งภายใน และ Internet

แต่ละหน่วยงานดาเนินการตาม
แผนพัฒนาตามผล ITA ที่ได้
จัดทาไว้ของแต่ละหน่วยงาน
เช่น การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาช่อง
ทางการติดต่อของลูกค้า เป็น
ต้น

24

ส่ วนที่ 4 แผนปฏิบัตกิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี งบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้ างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตในองค์ กร และขยายผลไปสู่ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้
1 แผนองค์กรคุณธรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ลา
ดับ
1

2

เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรคุณธรรม และสร้าง
หน่วยงาน
ภาพลักษณ์องค์กรโปร่งใส
รับผิดชอบ
ได้รับการรับรองเป็นองค์กรคุณธรรม
งบประมาณ
ได้รับการรับรองเป็นองค์กรคุณธรรม และการดารงความเป็นองค์กรคุณธรรม
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

จัดทาข้อมูลส่งตรวจประเมิน เพื่อยื่นขอรับรององค์กรคุณธรรม
ของปีงบประมาณ 63
ผลผลิต รายงานการขอรับรององค์กรคุณธรรม
2.1 จัดทา KPI ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยทุกหน่วยงาน
ในองค์กรมีส่วนร่วมในการทาจัด KPI และแผนปฏิบัติการ
ผลผลิต KPI และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
2.2 จัดประชุมคณะทางานจัดทาและขับเคลื่อนคุณธรรมฯ และ
ติดตามประเมินผล ผ่านการประชุม
ผลผลิต แนวทางในการขับเคลื่อนคุณธรรม
2.3 คัดเลือกบุคคลต้นแบบ GPO Role model
ผลผลิต ได้บุคคลต้อนแบบ GPO Role model
2.4 ประชุมและร่วมดาเนินการกับฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ขับเคลื่อน
ค่านิยม วัฒนธรรม ด้านคุณธรรม ธรรมาภิบาล
ผลผลิต วัฒนธรรมที่ดีด้านคุณธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
(ร้อยละความ
คืบหน้า)

กอง CG&CSR
เป้าหมาย
ทุกหน่วยงาน
เป้าหมาย
กอง CG&CSR
เป้าหมาย
กอง CG&CSR
กอง CG&CSR
และ HCM

หมายเหตุ : อ้างอิงจากแผนแม่บทด้านกากากับดูแลทีด่ ี ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2568

เป้าหมาย
เป้าหมาย

ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน และทุกหน่วยงาน
600,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาส 3
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25
ลา
ดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.5 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ที่เข้าใหม่
ผลผลิต ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใหม่ได้รับรู้เรื่ององค์กรคุณธรรม
2.6 จัดกิจกรรม รณรงค์ สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงาน เกี่ยวกับ
เรื่ององค์กรคุณธรรม
ผลผลิต ผู้ปฏิบัติงานรับทราบเกี่ยวกับเรื่ององค์กรคุณธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง CG&CSR

เป้าหมาย
(ร้อยละความ
คืบหน้า)

เป้าหมาย

กอง CG&CSR

หมายเหตุ : อ้างอิงจากแผนแม่บทด้านกากากับดูแลทีด่ ี ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2568

เป้าหมาย

ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาส 3
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2. แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ลา
ดับ
1

2
3

4

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรให้เป็นไป
อย่างมีคุณธรรมและความโปร่ง
เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ≥93
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี โดยวิเคราะห์
ข้อมูลปัจจัยนาเข้า/จัดทาแผนงานฯ
ผลผลิต มีแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การประเมินการรับรู้ด้านการทุจริตใน อภ.
ผลผลิต ทราบผลการประเมินการรับรู้ด้านทุจริต
3.1 การดาเนินการเกี่ยวกับผลการประเมินที่ผ่านมา
โดยวิเคราะห์ข้อมูลคะแนน ITA ของปีที่ผ่านมา และดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคะแนน ITA โดยในจานวนแผน
ทั้งหมด มีแผนที่แผนกส่งเสริมธรรมภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบจัดทาและ
ดาเนินการเองประมาณ 50%
ผลผลิต แผนในการพัฒนาคะแนน ITA ปีถัดไป
3.2 การดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินปัจจุบัน
ดาเนินการจัดทาข้อมูล IIT EIT และ OIT ตามข้อคาถามที่ ป.ป.ช.
กาหนด และนาเข้าระบบ ITAS โดยในจานวนเอกสารทั้งหมดที่ต้อง
ดาเนินการจัดทา ทบทวน เผยแพร่ มีส่วนที่แผนกส่งเสริมธรรมภิ
บาลเป็นผู้รับผิดชอบจัดทาและดาเนินการเองประมาณ 50% การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ อภ.
ผลผลิต คะแนน ITA 86 คะแนนขึ้นไป
โครงการ GPO Young Blood “คนรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม”
ผลผลิต ผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต การรับสินบน และการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
(ร้อยละความ
คืบหน้า)

กอง CG&CSR
เป้าหมาย
กอง CG&CSR
กอง CG&CSR
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

เป้าหมาย

กอง CG&CSR
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย

กอง CG&CSR

หมายเหตุ : อ้างอิงจากแผนแม่บทด้านกากากับดูแลทีด่ ี ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2568

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
งบประมาณ

ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน และทุกหน่วยงาน
3,000,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาส 3
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลา
ดับ
5

6

7

8

9

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ GPO Stronger แข็งแกร่ง แข็งแรง #คนจีพีโอ
อบรมให้ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
การต่อต้านการทุจริต การรับสินบน และการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลผลิต ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การ
ต่อต้านการทุจริต การรับสินบน และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตัวแทน CG & CSR Agent
ผลผลิต มีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ ช่วยการสอดส่องดูแล
และเป็นกระบอกเสียงให้กับ CG และ CSR
พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรที่ดูแลด้านการต่อต้าน
การทุจริต
ผลผลิต บุคลากรที่ดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตได้พัฒนาศักยภาพ
และองค์ความรู้
การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.1 ศึกษา พรบ. และทบทวนระเบียบ อภ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
สอดคล้องกับ พรบ.
ผลผลิต ระเบียบฯมีความสอดคล้องกับ พรบ.
8.2 จัดทารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ประจาปี/รับตาแหน่งใหม่)
ผลผลิต มีการรายงานครบถ้วน 100%
การประเมินและติดตามความเสี่ยงด้านการทุจริตของ อภ. ประจาปี
ผลผลิต มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

10 จัดสัปดาห์ส่งเสริมการบริหารกิจการที่ดี (CG & CSR Day)
ผลผลิต ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบกิจกรรม CG และ CSR ที่ผ่านมา และ
มีส่วนร่วมคในกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ
11 จัดกิจกรรม รณรงค์ สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านการ
ทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ผลผลิต กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
(ร้อยละความ
คืบหน้า)

เป้าหมาย

กอง CG&CSR

เป้าหมาย
กอง CG&CSR
เป้าหมาย
กอง CG&CSR
เป้าหมาย
กอง CG&CSR

เป้าหมาย
กอง CG&CSR
กอง CG&CSR
และกองบริหาร
ความเสี่ยงฯ

กอง CG&CSR
และทุก
หน่วยงาน
กอง CG&CSR
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : อ้างอิงจากแผนแม่บทด้านกากากับดูแลทีด่ ี ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2568

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาส 3
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลา
ดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

12 ทบทวน/จัดทาเล่มคู่มือการกากับดูแลที่ดี และคู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ และสื่อสาร/เผยแพร่
ผลผลิต คู่มือการกากับดูแลที่ดี และคู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
13 จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ผลผลิต คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมที่ดี
ตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ
14 ประเมินการรับรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริยธรรมตามคู่มือ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ผลผลิต ผลการประเมินการรับรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
จริยธรรมตามคู่มือจริยธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
(ร้อยละความ
คืบหน้า)

ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กอง CG&CSR
เป้าหมาย
กอง CG&CSR
เป้าหมาย
กอง CG&CSR
เป้าหมาย

หมายเหตุ : อ้างอิงจากแผนแม่บทด้านกากากับดูแลทีด่ ี ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2568
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ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาส 3
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

