ภาพรวม/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์ตาม พรบ/ค่านิยม
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรหลัก เพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิต จาหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. ผลิตยาที่จาเป็นและสารองยาในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติรวมถึงยาที่มีความจาเป็นต่อระบบ
สาธารณสุขของประเทศ
3. ดาเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได้และมีธรรมาภิบาล
4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้
5. สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบสนองความต้องการและความ
จาเป็นต่อสังคมไทย
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตาม พรบ. องค์การเภสัชกรรม 2509
1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์
5. ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
ค่านิยม (Core Value)
G
P
O

Good Product
Good Service
Good Governance
People Trust
People Happiness
People Knowledge
Ownership
Optimist
Open-minded

ผลิตภัณฑ์ดี
มีจิตบริการ
ธรรมภิบาลมุ่งมั่น
ให้เกียรติต่อกัน
ทางานสุขใจ
ใฝ่หาความรู้
ร่วมเป็นเจ้าของ
มองโลกในแง่ดี
มีใจเปิดกว้าง

2 ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงินในรอบปี 2563
ผลกำรดำเนินงำน
Performance
รายได้รวม(ล้านบาท)
Total Revenue (Million Baht)
ยอดขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Pharmaceutical Products
and Medical Supplies
ค่าจ้างทาของ
Revenue from Contract
รายได้อื่น
Other Revenues
รายจ่ายรวม(ล้านบาท)
Total Expenses (Million Baht)
ต้นทุนขาย
Cost of sales
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
Operating Expenses
กาไรสุทธิ
Net Profit
เงินรายได้นาส่งรัฐ
State on Profit Contribution
สถานะการเงิน(ล้านบาท)
Financial Status (Million Baht)
สินทรัพย์รวม
Total assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของทุน
Capital
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน
หมุนเวียน (เท่า)
Current Ratio (Times)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์(เท่า)
Total Assets Turnover (Times)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน(%)
Return on Equity (%

ปี 2563

อัตรำกำร
เปลี่ยนแปลง

ปี 2562

อัตรำกำร
เปลี่ยนแปลง

ปี 2561

อัตรำกำร
เปลี่ยนแปลง

ปี 2560

18,443.82

2.97%

17,910.98

7.68%

16,633.66

4.74%

15,881.01

12.14

-32.09%

17.88

0.84%

17.73

-27.77%

24.54

257.39

-8.85%

282.37

48.43%

190.23

-23.35%

248.17

14,819.50

2.14%

14,508.86

10.22%

13,163.88

6.80%

12,325.80

2,344.81

0.10%

2,342.43

13.21%

2,069.06

3.47%

1,999.59

1,426.99

29.51%

1,101.81

-30.21%

1,578.74

16.17%

1,358.97

927.41

20.03%

772.65

-20.36%

970.16

18.49%

818.75

22,076.79

3.35%

21,361.40

8.38%

19,709.16

3.53%

19,036.95

7,487.54

-1.34%

7,589.41

15.88%

6,549.48

-0.74%

6,598.28

14,589.25

5.93%

13,772.00

4.65%

13,159.68

5.80%

12,438.67

2.95

3.33%

2.86

5.71%

2.70

3.71%

2.61

0.836

-0.40%

0.839

-0.66%

0.845

1.12%

0.84

9.78

22.26%

8.00

-33.31%

12.00

9.81%

10.93

ยอดขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Pharmaceutical Products and Medical Supplies
19,000.00
18,500.00
18,443.82

18,000.00
17,910.98

17,500.00
17,000.00
16,500.00

16,633.66

16,000.00
15,500.00

15,881.01

15,000.00
14,500.00
2560/2017

2561/2018

2562/2019

2563/2020

กำไรสุทธิ Net Profit

1,800.00
1,600.00

1,578.74

1,400.00
1,200.00

1,426.99

1,358.97

1,000.00

1,101.81

800.00
600.00
400.00
200.00
2560/2017

2561/2018

2562/2019

2563/2020

สินทรัพย์ รวม/Total Assets
22,500.00

22,000.00

22,076.79

21,500.00
21,000.00

21,361.40

20,500.00
20,000.00
19,500.00

19,709.16

19,000.00
18,500.00

19,036.95

18,000.00
17,500.00
2560/2017

2561/2018

2562/2019

2563/2020

“สารประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม”
องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจดาเนินงานตามภารกิจที่มุ่งตอบสนองนโยบายด้านสาธารณสุข ของ
ประเทศ โดยการวิจัยและพัฒนา ผลิต จัดหา สารองยาและเวชภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศ
ดังวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่ มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและ
ยั่งยืน ด้วยการดาเนินธุรกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ที่สามารถพึ่งตนเองได้และมีธรรมาภิบาล พร้อมรักษาระดับ
ราคายาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึง ได้ ด้วยการสร้างนวัตกรรมทางยาและ
เวชภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็นต่อสังคมไทย
สาหรับความสาเร็จของการดาเนินงานในปี 2563 องค์การเภสัชกรรมมียอดจาหน่ายทั้งสิ้น 18,455 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 527 ล้านบาท คิดเป็น กาไรสุทธิ 1,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 จากปี 62 ที่
สาคัญคือตัวชี้วัด ร้อยละของจานวนเงินที่ภาครัฐประหยัดได้จากการดาเนินงานจัดหายาของ อภ. โดยพิจารณาจาก
เงินงบประมาณที่ภาครัฐสามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อยาเชิงสังคม ยาจาเป็นที่ อภ.ผลิตและจัดหา ในปี 2563
เทียบกับเงินงบประมาณที่ภาครัฐต้องใช้หากมีการซื้อรายการยาจาเป็นในราคาจาหน่ายในตลาด อภ.ทาได้ร้อยละ
67.54 ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณของประเทศได้ 5,568 ล้านบาท ต่อมูลค่างบประมาณ หากซื้อจากเอกชน 8,244 ล้านบาท
องค์การเภสัชกรรมได้มุ่งเน้นการพัฒนาการตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย โดยในปี 2563 ได้มีการขยายตลาดทั้งในกลุ่มยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมทั้งมีการวิจัยและ
พัฒ นาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ที่ อ อกจ าหน่ายในปี 2563 มี จ านวนทั้ ง สิ้น 7 รายการ และจ านวนรายการยาใหม่ ที่ยื่น
ขึ้นทะเบียนอีก 6 รายการ ส่งผลให้การสารวจลูกค้าองค์กรโดยรวมมีความคาดหวังต่อองค์การเภสัชกรรมสูงที่สดุ 3
อันดับ แรก ได้ แก่ การจัดส่งสินค้า 4.66 คะแนน รองลงมาคือ การตอบสนองความต้องการยา/เวชภัณฑ์ที่ใช้
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 4.59 คะแนน คุณภาพ ประสิทธิภาพและความสม่าเสมอของคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ 4.57คะแนน
องค์ ก ารเภสั ช กรรมได้ มี ก ารเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการผลิ ต และยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ตสู่
มาตรฐานสากล โดยได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแก้ปัญหา ลดระยะเวลาการ
ผลิต รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของคนและเครื่องจักร โดยในปี 2563 มีโครงการที่สาคัญได้แก่ โครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยาระยะที่ 2 โครงการความร่วมมือกับปตท.ในการก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง โครงการ
ผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย โครงการก่อสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่ ง ใหม่ แผนพัฒนาโรงงานสารสกั ด
สมุนไพรไทยระดับสากล แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อผู้สูงอายุ แผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากสารสกั ดกั ญ ชาทางการแพทย์ แผนพั ฒ นาศู นย์ บ ริก ารลูก ค้ า เป็นรูป แบบ One Stop Service และแผน
การพัฒนาช่องทางการจาหน่าย Digital Marketing
องค์การเภสัชกรรมมีการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยให้มีทั้งความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนในการบริหารและพัฒนาทุ นมนุษย์ โดยการ
เสริม สร้างค่านิยมและวัฒ นธรรมองค์ก าร ปลูก ฝัง ให้ผู้ป ฏิบัติง านมี วินัย จริยธรรม เพื่อ มุ่ ง สู่ก ารเป็นองค์ก ร
แห่งความสุขและสุขภาพดี ส่งผลต่อการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการเป็นที่พึ่งพาด้านยา และเวชภัณฑ์
ของประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนให้ได้รับยาคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึ ง ในทุกภูมิภาค
ของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะ ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม

4.ข้อมูลสำหรับจัดทำรำยงำนประจำปี หัวข้อ คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม (ทุกท่ำน)
รำยกำร
ชื่อ-นามสกุล

ข้อมูล

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตาแหน่งใน คกก.อภ.
 ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือไม่ กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2563/1
อายุ
58 ปี
วันที่ดารงตาแหน่ง
29 ธันวาคม 2563
ประวัติการศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2529
- วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์ ปี 2533
- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 2547
- รัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2533
- Mental Health Policy and Planning มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ปี 2538
ประวัติการอบรม
- หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ ผู้บริหารระดับสูง(รอส.) รุ่นที่ 6 ปี 2562
- หลักสูตรด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) ปี 2561
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 55) สถาบันวิชาการ ป้องกัน
ประเทศ ปี 2555-2556
- Senior Executive Programme ณ London Business School ประเทศ
อังกฤษ ปี 2552
- นักบริหารระดับสูงผู้บริหารการสาธารณสุข (นบส.2) รุ่นที่ 1 ปี 2552
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 46 สถาบันพัฒนาช้าราชการพลเรือน ปี 2548
- นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ปี 2546
- หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2540
- Mental Health Policy and Planning มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ปี 2538
ประสบการณ์การทางาน
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
- อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563
- อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2561
- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 - 2559
- รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2552 - 2556
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ปี 2547 - 2551
- ผู้อานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2545 - 2547
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลนิติจิตเวช ปี 2540 - 2545
- ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2539 - 2540
การดารงตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น
ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ ไม่มี
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ
10

4.ข้อมูลสำหรับจัดทำรำยงำนประจำปี หัวข้อ คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม (ทุกท่ำน)
รำยกำร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งใน คกก.อภ.
อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือไม่
อายุ
วันที่ดารงตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน

การดารงตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

ข้อมูล
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพทย์
 กรรมการผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2563/1
58 ปี
29 ธันวาคม 2563
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ระดับปริญญาโท MASTER OF SCIENCE สาขา PUBLIC HEALTH
IN DEVELOPING COUNTRIES LONDON SCHOOL OF HYGIENE
AND TROPICAL MEDICINE ประเทศอังกฤษ
- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แพทยสภา
- หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 18
สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2545
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูน้ าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 59
สานักงาน ก.พ. พ.ศ.2551
- หลักสูตร Strategic Leadership of GMS Cooperation ในระหว่าง
วันที่ 19-25 ก.ย. 53 สถาบัน Asia pacific Development and
Finance Center Shanghai, People’s Republic of China
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ.2557
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2558
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ.2559-2560
- นายแพทย์ 8 วช ด้านเวชกรรมป้องกัน สานักงานควบคุมโรคติดต่อ
เขต 7 อุบลราชธานี
- นายแพทย์ 9 วช ด้านเวชกรรมป้องกัน สานักงานควบคุมโรคติดต่อ
เขต 7 อุบลราชธานี
- รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ(นายแพทย์ 8 บก) สานักงาน
ควบคุมโรคติดต่อเขต 7 อุบลราชธานี
- ผู้อานวยการสานักงาน (นายแพทย์ 9 บส) ) สานักงานควบคุม
โรคติดต่อเขต 7 อุบลราชธานี
- รองอธิบดี (นักบริหาร) ระดับต้น กรมควบคุมโรค
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร)
ตาแหน่งปัจจุบัน
- อธิบดีกรมการแพทย์
ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

ไม่มี

4.ข้อมูลสำหรับจัดทำรำยงำนประจำปี หัวข้อ คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม (ทุกท่ำน)
รำยกำร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งใน คกก.อภ.
อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือไม่
อายุ
วันที่ดารงตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรม
ประสบการณ์การทางาน

การดารงตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น
การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

ข้อมูล
นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข
 กรรมการองค์การเภสัชกรรม
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2563/1
62 ปี
29 ธันวาคม 2563
- ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต SOUTH WESTERN UNIVERSITY
- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
- FELLOW OF THE INTERNATIONAL COLLEGE OF SURGEONS
- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 289/2563
- ผู้อานวยการสานักบริการทางแพทย์เขต 12
- ผู้อานวยการสถาบันพยาธิวิทยา
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชวิถี
- รองอธิบดีกรมการแพทย์
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- อธิบดีกรมอนามัย
- อธิบดีกรมกรมการแพทย์
- อธิบดีกรมควบคุมโรค
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไม่มี
ไม่มี

4.ข้อมูลสำหรับจัดทำรำยงำนประจำปี หัวข้อ คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม (ทุกท่ำน)
รำยกำร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งใน คกก.อภ.

อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือไม่
อายุ
วันที่ดารงตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน

การดารงตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น
การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

ข้อมูล
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม
กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2559/1
58 ปี
29 ธันวาคม 2563
ปริญญาตรี
- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
- พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Master of Economics, Macquarie University Sydney,
Australia
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ปี 2560
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Management Program 183 (AMP183) ปี
2555, Harvard Business School
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2549 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
- ผู้อานวยการสานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
- กรรมการบริหารสารอง (Alternate Executive Director) ของกลุ่ม
ธนาคารโลก
- ผู้อานวยการสานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
- อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ส านักงานที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและการคลัง ประจาสหราชอาณาจักรและยุโรป กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
- ผู้อานวยการสานักนโยบายระบบการเงิน การออมและการลงทุน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการธนาคารออมสิน
ไม่มี

4.ข้อมูลสำหรับจัดทำรำยงำนประจำปี หัวข้อ คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม (ทุกท่ำน)
รำยกำร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งใน คกก.อภ.

อายุ
วันที่ดารงตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน

การดารงตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น
การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

ข้อมูล
พลตารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ
 กรรมการองค์การเภสัชกรรม
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการด้านกฎหมายและด้าน
กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Law &
Compliance)
60 ปี
29 ธันวาคม 2563
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท พัฒนบริศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- หลักสูตรการปร้องกันราชอาณาจัดรภาครัฐร่วมเอกชน ผปรอ.)รุ่นที่
22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)รุ่นที่ 15
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย(นธป.)รุ่นที่ 6 สานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
- ผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง 1
- ผู้บังคับการอานวยการ สานักงานจเรตารวจ
- รองผู้บัญชาการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจ
- คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและให้คาปรึกษาแนะนาการ
ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตารวจ
ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตารวจ
ไม่มี

4.ข้อมูลสำหรับจัดทำรำยงำนประจำปี หัวข้อ คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม (ทุกท่ำน)
รำยกำร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งใน คกก.อภ.
อายุ
วันที่ดารงตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน

การดารงตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น
การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

ข้อมูล
นายพงษ์ชัย อมตานนท์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
56 ปี
29 ธันวาคม 2563
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (ว.ต.ท.14) สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 (วปอ.58) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จากัด
- กรรมการ บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จากัด
- กรรมการ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จากัด
- กรรมการ บริษัท ฟอร์ทสมาร์ท
เซอรวิส จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ฟอร์ทไลท์ติ้ง จากัด
- กรรมการ บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จากัด
- กรรมการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ้ง จากัด
ไม่มี
ไม่มี

4.ข้อมูลสำหรับจัดทำรำยงำนประจำปี หัวข้อ คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม (ทุกท่ำน)
รำยกำร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งใน คกก.อภ.
อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือไม่
อายุ
วันที่ดารงตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน

ข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2559/3
47 ปี
29 ธันวาคม 2563
- Ph.D. in Management of Technology, Asian Institute of
Technology (AIT)
- Master of Science (with Distinction) in Engineering Business
Management, University of Warwick, UK
- Master of Engineering in Engineering Management,
Chulalongkorn University
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนัก
บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบัน
พระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรม
และการลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนัก
บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบัน
พระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรม
และการลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (กาลังศึกษา)
- วุฒิบัตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรกากับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
- มหาวิทยาลัยมหิดล
 ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 กรรมการประจาส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
 กรรมการสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ผู้ อ านวยการหลัก สูตรปรั ชญาดุษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาการจั ด การโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน
 ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ผู้อานวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
 รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน
- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำนอื่น
- ผู้ พิ พ ากษาสมทบในศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศกลาง
- กรรมการองค์การสะพานปลา
 กรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงาน องค์การ
สะพานปลา
 กรรมการตรวจสอบ องค์การสะพานปลา
 กรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
องค์การสะพานปลา
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผู้ช่วยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการสร้างชาติ
- ที่ปรึกษาสมาคมความปลอดภัยทางน้า
- ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- อนุกรรมการประเมินผลการปฏิ บัติ งานของกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจาจังหวัด สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- ที่ปรึกษาประจาอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมือ งเพื่อ
เสนอเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ไม่มี
ไม่มี


การดารงตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น
การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

4.ข้อมูลสำหรับจัดทำรำยงำนประจำปี หัวข้อ คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม (ทุกท่ำน)
รำยกำร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งใน คกก.อภ.
อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือไม่
อายุ
วันที่ดารงตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน

การดารงตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

ข้อมูล
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
 กรรมการองค์การเภสัชกรรม
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2563/1
60 ปี
29 ธันวาคม 2563
2524 ปริญญาบัตร วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2527 ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2533 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2537 Certificate in Research Fellow in Burn and Trauma Jaycee Burn Center, Department of Surgery, University of
North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, USA
2538 Certificate in Clinical Fellow in Surgical Nutrition Department of Surgery, State University of New York at
Syracuse, New York, USA
2551 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 51)
- ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (14
พ.ค. 2562 – 30 กย. 2563)
- ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 ต.ค. 2559 – 13 พ.ค.
2562)
- รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (8 มิ.ย. 2558 - 30 ก.ย.
2559)
- รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(22 ม.ค.2558 - 7 มิ.ย.2558)
- รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล (9 ธ.ค.2550
- 21ธ.ค.2557)
- ผู้อานวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล (11
ธ.ค. 2550 – 21 ธ.ค.2557)
- รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล (1 ต.ค.2547 - 8 ธ.ค.
2550) และ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา (1 ต.ค. 2549 – 8
ธ.ค. 2550)
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล (1 ต.ค.
2545- 30 ก.ย. 2547)
- รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
(1 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2545)
ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

ไม่มี

4.ข้อมูลสำหรับจัดทำรำยงำนประจำปี หัวข้อ คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม (ทุกท่ำน)
รำยกำร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งใน คกก.อภ.
อายุ
วันที่ดารงตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรม
ประสบการณ์การทางาน

การดารงตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

ข้อมูล
ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
60 ปี
29 ธันวาคม 2563
- ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี - แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทย์ฝึกหัด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์, Los Angeles Country University
of Southern California Medical Center, Los Angeles,
California, USA
- เทียบเท่าปริญญาเอก แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์หัวใจ, Kaiser
Permanente Medical Center, Los Angeles, California, USA
- แพทย์เฉพาะทาง – การสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยและรักษา, Good
Samaritan Hospital, Los Angeles, California, USA
ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 145/2561
2535 - ปัจจุบัน : แพทย์สาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
2557 - 2562 : ประธานคณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ
สาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562 : สมาชิก สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
2557 - 2562 : กรรมการ คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย)
2561 - ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า
2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. พฤกษ์สุขสบาย
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. สรณ คาร์ดิโอโลยี่ แอนด์ แอสโซซิเอท
ไม่มี

4.ข้อมูลสำหรับจัดทำรำยงำนประจำปี หัวข้อ คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม (ทุกท่ำน)
รำยกำร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งใน คกก.อภ.
อายุ
วันที่ดารงตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรม
ประสบการณ์การทางาน

การดารงตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น
การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

ข้อมูล
นายธีระพล เกียรติสรุ นนท์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
62 ปี
29 ธันวาคม 2563
- เภสัชศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรูสเวลท์ รัฐอิลลินอยส์
สหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP 188) มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- General Management Program NUS Business School
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- ส.ค.2560 – ธ.ค.2562 ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนา
ธุรกิจ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
- ม.ค.2560 – ส.ค.2560 ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ เวชภัณฑ์และเทคนิค
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
- พ.ย.2559 – ธ.ค.2559 ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ อาหารและกลุม่
ธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
- ม.ค.2559 – ต.ค.2559 ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ ไลฟ์สไตล์และ
บริหารธุรกิจค้าปลีก บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
- เม.ย.2558 – ธ.ค.2558 รองผู้จดั การใหญ่อาวุโส กลุม่ สินค้าและ
บริการทางเวชภัณฑ์ บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
- ม.ค.2551 – มี.ค.2558 รองผู้จดั การใหญ่ กลุม่ สินค้าและบริการทาง
เวชภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
- 2551 - ธ.ค.2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
จากัด (มหาชน)
- 2550 – ธ.ค.2562 กรรมการผู้จดั การ บริษัท บี เจซี เฮลท์แคร์ จากัด
ไม่มี
ไม่มี

4.ข้อมูลสำหรับจัดทำรำยงำนประจำปี หัวข้อ คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม (ทุกท่ำน)
รำยกำร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งใน คกก.อภ.
อายุ
วันที่ดารงตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรม
ประสบการณ์การทางาน

ข้อมูล
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ
 กรรมการองค์การเภสัชกรรม
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
54 ปี
29 ธันวาคม 2563
ปริญญาตรี - พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kellogg Graduate of Management
Northwestern University, USA
ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 158/2555
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี
จากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารต้นทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Executive ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด (มหาชน)
- Financial Officer บริษัท เทเลคอม เอเชีย จากัด (มหาชน)
- ผู้อานวยการฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เพรีกรีนนิธิ
จากัด
- ผู้อานวยการบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ คอร์ปอเรทรีสตรัคเจอริ่ง
จากัด
- ผู้อานวยการฝ่ายจัดการสินทรัพย์ ๒ บรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย
- คณะท างานสายงานการเงิ น ของคณะผู้ บ ริ ห ารแผน บริ ษั ท
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จากัด (มหาชน) (คณะผู้บริหารจาก
กระทรวงการคลัง)
- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด
- ที่ ป รึ ก ษากองทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท
ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
- ผู้ ช่ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ สายงานการเงิ น บริ ษั ท ไออาร์ พีซี
จากัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จากัด
(มหาชน)
- กรรมการบริษัท ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
จากัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น
การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

- ประธานฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม
จากัด
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท พฤกษา
เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาบริษัท อินเซพชั่น จากัด
- ที่ปรึกษาบริษัท บูทีค คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ไม่มี

ข้อมูลประวัติผู้บริหาร
ณ วันที่ 16 ก.พ. 2564
ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ
อายุ 56 ปี 9 เดือน
วันที่ดารงตาแหน่ง
 1 ตุลาคม 2558
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
 ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาเอก เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางาน
ก.ค. 2535 – ม.ค. 2536
ม.ค. 2536 – มิ.ย. 2536
มิ.ย. 2536 – ก.ย. 2539
ต.ค. 2539 – ก.ย. 2542
ต.ค. 2542 – ต.ค. 2549
ต.ค. 2549 – ก.ย. 2550
ต.ค. 2550 – ก.พ. 2553
ก.พ. 2553 – ก.ค. 2556
ก.ค. 2556 – ก.ย. 2556
ต.ค. 2556 – ม.ค. 2557
ม.ค. 2557 – ก.ย. 2558
ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน

เภสัชกร 5 แผนกยาน้า กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
เภสัชกร 5 แผนกยาน้า 1 กองเภสัชกรรม 5 ฝ่ายผลิตยา
รักษาการในต้าแหน่งหัวหน้าแผนกยากลุ่มเพนิซิลลิน 3 ฝ่ายผลิตยา
หัวหน้าแผนกยากลุม่ เพนิซิลลิน 3 ฝ่ายผลิตยา
หัวหน้าแผนกเพนิซิลลิน 3 ฝ่ายผลิตยา
รักษาการในต้าแหน่งผูอ้ ้านวยการกองเภสัชกรรม 4 ฝ่ายผลิตยา
ผู้อ้านวยการกองเภสัชกรรม 4 ฝ่ายผลิตยา
เภสัชกร 9 ฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้จัดการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1
รักษาการในต้าแหน่งผูอ้ ้านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้อ้านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
รองผู้อ้านวยการ

การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาและเวชภัณฑ์เกินร้อยละ 10

นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกุล
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ
อายุ 58ปี 8เดือน
วันที่ดารงตาแหน่ง
 1 เมษายน 2561
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทางาน
พ.ย. 2527 – ก.ย. 2531
ต.ค. 2531 – ม.ค. 2533
ม.ค. 2533 – ก.ค. 2541
ส.ค. 2541 – ธ.ค. 2546
ธ.ค. 2546
ธ.ค. 2546 – เม.ย. 2554
เม.ย. 2554 – ม.ค. 2557
ม.ค. 2557 – พ.ย.2558
ธ.ค. 2558 – มี.ค. 2561
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ตรี แผนกมาตรฐานเคมี ฝ่ายผลิตยา
นักวิทยาศาสตร์ 6 แผนกมาตรฐานเคมี ฝ่ายผลิตยา
หัวหน้าแผนกมาตรฐานเคมี ฝ่ายผลิตยา
หัวหน้าแผนกธุรการ กองเคมี ฝ่ายผลิตยา
นักวิทยาศาสตร์ 8 กองเภสัชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
ผู้อ้านวยการกองเภสัชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
รองผู้อ้านวยการ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
ผู้อ้านวยการ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
ผู้อ้านวยการส้านักอ้านวยการ
รองผู้อ้านวยการ

การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาและเวชภัณฑ์เกินร้อยละ 10

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ
อายุ 58ปี 6เดือน
วันที่ดารงตาแหน่ง
 1 ตุลาคม 2562
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทางาน
ก.ค. 2528 – ก.ย. 2532
ต.ค. 2532 – ม.ค. 2534
ม.ค. 2534 – พ.ค. 2534
มิ.ย. 2534 – ม.ค. 2536
ม.ค. 2536 – ส.ค. 2542
พ.ค. 2542 – ก.ย. 2549
ต.ค. 2549 – ส.ค. 2550
ก.ย. 2550 – ธ.ค. 2551
ธ.ค. 2551 – ก.ย. 2552
ต.ค. 2552
ส.ค. 2554 – ต.ค. 2556
ต.ค. 2556 – ส.ค. 2558
ส.ค. 2558 – ธ.ค. 2561
ม.ค. 2562 – ก.ย.2562
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ตรี
เภสัชกร 6 แผนกชีววิเคราะห์ 1 ฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้าแผนกชีววิเคราะห์ 2 ฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้าแผนกชีววิเคราะห์ 1 ฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้าแผนกชีววิเคราะห์ 2 ฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้าแผนกมาตรฐานชีววิทยา 2 ฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 ฝ่ายประกันคุณภาพ
เภสัชกร 8 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
รักษาการในต้าแหน่งผูอ้ ้านวยการกองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย
ผู้อ้านวยการกองการตลาด
รองผู้อ้านวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
รองผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายใน
ผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายใน
ผู้อ้านวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
รองผู้อ้านวยการ

การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาและเวชภัณฑ์เกินร้อยละ 10

ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ
อายุ 56ปี 7เดือน
วันที่ดารงตาแหน่ง
 1 ตุลาคม 2562
ประวัตกิ ารศึกษา
 ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (Master in Medical and Pharmaceutical research,

vrije universiteit Brussel, Belgium)
ประสบการณ์การทางาน
ธ.ค. 2530 – ก.ย. 2534
ต.ค. 2534 – เม.ย. 2540
เม.ย. 2540 – ก.ย. 2545
ต.ค. 2545 – ธ.ค. 2546
ธ.ค. 2546 – พ.ค. 2551
มิ.ย. 2551 – ก.ค. 2551
ส.ค. 2551 – ก.ย. 2551
ต.ค. 2551 – พ.ย. 2551
ธ.ค. 2551 – ก.ย. 2556
ต.ค. 2556 – ม.ค. 2557
ม.ค. 2557 – พ.ค. 2561
มิ.ย. 2561 – ก.ย. 2562
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน

เภสัชกร 5 แผนกบรรจุ 2 และช่วยปฏิบัติงานใน แผนกยาปราศจากเชือ 2 ฝ่ายผลิตยา
เภสัชกร 6 แผนกยาปราศจากเชือ 2 ฝ่ายผลิตยา
หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบผลิต ฝ่ายผลิตยา
หัวหน้าแผนกยาฉีด 1 ฝ่ายผลิตยา
หัวหน้าแผนกยาปราศจากเชือ 1 ฝ่ายผลิตยา
รักษาการในต้าแหน่งผูจ้ ัดการโรงงาน กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ายผลิตยา
รักษาการในต้าแหน่งผูจ้ ัดการโรงงาน ฝ่ายผลิตยา
รักษาการในต้าแหน่งผูจ้ ัดการโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
ผู้จัดการโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
รักษาการในต้าแหน่งผูอ้ ้านวยการฝ่ายผลิตยา
ผู้อ้านวยการฝ่ายผลิตยา
ผู้อ้านวยการส้านักอ้านวยการ
รองผู้อ้านวยการ

การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาและเวชภัณฑ์เกินร้อยละ 10

นางราไพ สมจิตรมูล
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ
อายุ 60ปี 3ดือน
วันที่ดารงตาแหน่ง
 1 ตุลาคม 2563
ประวัตกิ ารศึกษา
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
ประสบการณ์การทางาน
ต.ค. 2526 – ก.ย. 2528
ก.ย. 2528 – ก.พ. 2530
ก.พ. 2530 – มี.ค. 2531
เม.ย. 2531 – ก.ย. 2533
ต.ค. 2533 – ก.ย. 2542
ธ.ค. 2546 – พ.ค. 2547
พ.ค. 2547 – ม.ค. 2556
ม.ค. 2556 – ต.ค. 2556
ต.ค. 2556 – ส.ค. 2558
ส.ค. 2558 – ก.ย. 2563
ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน

พนักงานบัญชีจัตวา
พนักงานตรวจสอบภายใน 3 แผนกตรวจสอบ 3
ผู้ตรวจสอบภายใน 5 แผนกตรวจสอบ 3 (สอบปรับวุฒ)ิ
รักษาการในต้าแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบ 3
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 3
ผู้ตรวจสอบภายใน 8 กลุ่มตรวจสอบภารกิจบริหาร ภารกิจการเงิน และงานเฉพาะ
กิจ ส้านักตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบกลุ่มตรวจสอบภารกิจบริหาร ภารกิจการเงิน และงานเฉพาะกิจ ส้านัก
ตรวจสอบภายใน
รองผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายใน
รองผู้อ้านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อ้านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รองผู้อ้านวยการ

การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาและเวชภัณฑ์เกินร้อยละ 10

นายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อายุ 59 ปี 11เดือน
วันที่ดารงตาแหน่ง
 1 ตุลาคม 2559
ประวัตกิ ารศึกษา
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 รับทุนรัฐบาลญีป่ ุ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ ฝึกอบรมและท้างานวิจัย Enzyme Technology ณ Municipal
Technical Research Institution เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
 รับทุนรัฐบาลเยอรมัน พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ ฝึกอบรมและฝึกงานด้าน Industrial Biotechnology
ณ German Research Centre for Biotechnology (GBF) เมือง Braunschweig สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
 รับทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ฝึกอบรมด้าน Good Manufacturing Practice และฝึกงาน ณ
โรงงานผลิตวัคซีน Berma Biotech Korea Corp. ประเทศเกาหลีใต้

ประสบการณ์การทางาน
ก.ย. 2527 – ก.ย. 2531
ต.ค. 2531 – ส.ค. 2532
ส.ค. 2532 – ธ.ค. 2546
ธ.ค. 2546
ธ.ค. 2546 – ส.ค. 2554
ส.ค. 2554 – ก.ย. 2558
ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559
ต.ค.2559 – ปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ตรี ฝ่ายชีววัตถุ
นักวิทยาศาสตร์ 6 แผนกเซรุม่ ฝ่ายชีววัตถุ
หัวหน้าแผนกเซรุ่ม 2 ฝ่ายชีววัตถุ
หัวหน้าแผนกผลิตเซรุ่มแก้พิษงู ฝ่ายชีววัตถุ
ผู้อ้านวยการกองบรรจุชีววัตถุ ฝ่ายชีววัตถุ
ผู้จัดการโรงงานฝ่ายชีววัตถุ
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาและเวชภัณฑ์เกินร้อยละ 10

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อายุ 56ปี 10เดือน
วันที่ดารงตาแหน่ง
 1 ตุลาคม 2562
ประวัตกิ ารศึกษา
 ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาเอก เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางาน
ธ.ค. 2534 – พ.ค. 2535
มิ.ย. 2535 – พ.ค. 2539
พ.ค. 2539 – ก.ย. 2546
ต.ค. 2546 – ก.ค. 2550
ก.ค. 2550 – ธ.ค. 2554
ธ.ค. 2554 – พ.ย.2558
ธ.ค. 2558 – ก.ย. 2562
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน

เภสัชกร 5 แผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์ กองวิชาการ ฝ่ายประกันคุณภาพ
เภสัชกร 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา
เภสัชกร 6 กลุม่ วิจัยเภสัชเคมีภัณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย 7 กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีภัณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
รับผิดชอบกลุ่ม กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีภัณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาและเวชภัณฑ์เกินร้อยละ 10

โครงสร้างองค์การเภสัชกรรม Rev. No.07
หน่ วยงานระดับฝ่ าย/เทียบเท่า
18
หน่ วยงาน
-ฝ่ าย
9
ฝ่ าย
-สํานัก
3
สํานัก
-สถาบัน
1
สถาบัน
-โรงงาน
3
โรงงาน
-การประกันคุณภาพ
2
การประกัน
หน่ วยงานระดับกอง/เทียบเท่า
93
หน่ วยงาน
-กอง
74
กอง
-กลุ่ม
16
กลุ่ม
-สาขาภาค
3
สาขา
หน่ วยงาน ระดับแผนก/เทียบเท่า 247
หน่ วยงาน
-แผนก
214
แผนก
-งาน
1
งาน
-กลุ่มงาน
32
กลุ่มงาน
โครงสร้างที3 คกก.อภ. อนุ มตั คิ รัง< ล่าสุด 21 ตุลาคม 2563

คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม

ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักตรวจสอบภายใน

• กองความปลอดภัยและสิง3 แวดล้อม
- ผ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- ผ.สิง3 แวดล้อมและสุขาภิบาล
- ผ.ป้ องกันและระงับภัย

รองผูอ้ าํ นวยการ

สํานักอํานวยการ

• กองอํานวยการ
- ผ.สารบรรณ
- ผ.บริหารงานการประชุม
- ผ.เลขานุการ
• กองกฎหมาย
- ผ.นิตกิ าร
- ผ.นิตกิ รรมสัญญา
- ผ.อรรถคดี
• กองประชาสัมพันธ์
- ผ.แผนงานประชาสัมพันธ์
- ผ.สารนิเทศ
- ผ.โสตทัศนูปกรณ์
- ผ.งานโครงการ
• กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผ.ระบบงานขาย
- ผ.ระบบงานบัญชี
- ผ.ระบบงานผลิต
- ผ.ปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
- ผ.สารสนเทศการบริหาร

สํานักบริหารยุทธศาสตร์

• กองนโยบายและยุทธศาสตร์
- กลุ่มงานประสาน/สนับสนุนนโยบายคณะ กรรมการองค์การเภสัชกรรม-และผูบ้ ริหาร ระดับสูง
- กลุ่มงานสื3อสารกลยุทธ์และการจัดการองค์
ความรู้
• กองแผนงานและงบประมาณ
- กลุ่มงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์
- กลุ่มงานประสานจัดทําแผนงบประมาณ
• กองประเมินผลและติดตาม
- กลุ่มงานประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์
- กลุ่มงานติดตามผลตามแผนผูบ้ ริหาร ระดับสูงสุด
• กองบริหารความเสีย3 งและควบคุมภายใน
- กลุ่มงานบริหารความเสีย3 ง
- กลุ่มงานระบบควบคุมภายใน

• กองธุรกิจร่วมทุน
- กลุ่มงานวิชาการ
- กลุ่มงานธุรการ
- กลุ่มงานติดตามและพัฒนาธุรกิจ
• กองสอบเทียบและทดสอบ
- ผ.สอบเทียบ 1
- ผ.สอบเทียบ 2
- ผ.สอบเทียบ 3
- ผ.บริหารและแผนงาน
- ผ.มาตรฐานและวิเคราะห์คุณภาพ
ด้านเภสัชภัณฑ์
• กองพัฒนาองค์กรเพือ3 ความยั 3งยืน
- ผ.บริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- ผ.ส่งเสริมธรรมาภิบาล

รองผูอ้ าํ นวยการ

ฝ่ ายบริหารทุนมนุ ษย์

• กองกลยุทธ์และนโยบายทุนมนุ ษย์
- ผ.แผนงานกลยุทธ์
- ผ.อัตรากําลัง
- ผ.วิเคราะห์ขอ้ มูลทุนมนุษย์
• กองพัฒนาทุนมนุษย์
- ผ.แผนงานพัฒนาทุนมนุษย์
- ผ.พัฒนาศักยภาพผูน้ ํา
- ผ.พัฒนาหลักสูตรกํากับสายอาชีพ
• กองบริหารทุนมนุ ษย์
- ผ.งานบุคคล
- ผ.เงินเดือน
- ผ.กองทุนสํารองเลีย< งชีพ
• กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
- แผนกพนักงานสัมพันธ์
- แผนกงานวินัย
- แผนกสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- แผนกการแพทย์และอนามัย

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

• กองบัญชี
- ผ.บัญชีลกู หนี<ภาครัฐ
- ผ.บัญชีลกู หนี<ภาคเอกชน
- ผ.บัญชีเจ้าหนี<
- ผ.บัญชีท ั 3วไป
• กองบัญชีตน้ ทุน
- ผ.บัญชีตน้ ทุนผลิตยา
- ผ.บัญชีตน้ ทุนผลิตชีววัตถุและกองการพิมพ์
- ผ.บัญชีสนิ ค้า
• กองการเงิน
- ผ.บริหารการเงิน
- ผ.การเงิน
- ผ.ควบคุมเครดิตและติดตามหนี<สนิ
- ผ.ตรวจจ่าย
• กองงบประมาณ
- ผ.จัดทํางบประมาณ
- ผ.บริหารงานงบประมาณ

• กลุ่มตรวจสอบภารกิจการผลิต และภารกิจวิชาการ
• กลุ่มตรวจสอบภารกิจการตลาด
• กลุ่มตรวจสอบภารกิจบริหาร ภารกิจการเงิน และงานเฉพาะกิจ

รองผูอ้ าํ นวยการ

รองผูอ้ าํ นวยการ

รองผูอ้ าํ นวยการ

ผูเ้ ชีย3 วชาญพิเศษ

ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ

ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ

ผู้เชียวชาญ 10

ผู้เชียวชาญ 10

ฝ่ ายผลิตยา

ฝ่ ายชีววัตถุ

• กองบริหารการผลิต
- ผ.แผนงานการผลิต
- ผ.ธุรการ
- ผ.พัฒนาระบบผลิต

- งานบริหารการผลิตชีววัตถุ
• กองผลิตวัคซีนจากแบคทีเรีย
- ผ.ผลิตวัคซีนไอกรนและอหิวาต์
- ผ.ผลิตวัคซีนคอตีบและบาดทะยัก
- ผ.วัคซีนผสม

• กองเภสัชกรรม 1
- ผ.ยาเม็ด 1
- ผ.แคปซูล
- ผ.บรรจุยาเม็ด 1

• กองผลิตวัคซีนจากไวรัส
- ผ.ผลิตวัคซีนเจอี
- ผ.บรรจุวคั ซีนเจอี

• กองเภสัชกรรม 2
- ผ.ยาเม็ด 2
- ผ.เคลือบเม็ด
- ผ.บรรจุยาเม็ด 2

• กองเซรุ่ม
- ผ.ผลิตเซรุ่มแก้พษิ งู
- ผ.ผลิตแอนติทอ็ กซิน
- ผ.ผลิตพลาสม่า

• กองเภสัชกรรม 3
- ผ.ยาเม็ด 3
- ผ.ยาปราศจากเชือ< 1
- ผ.ยาปราศจากเชือ< 2

• กองสัตว์ทดลอง
- ผ.สัตว์ทดลอง 1
- ผ.สัตว์ทดลอง 2
- ผ.สัตว์ทดลอง 3

• กองเภสัชกรรม 4
- ผ.ยาต้านไวรัสเอดส์
• กองเภสัชกรรม 5
- ผ.ยานํ<า 1
- ผ.ยานํ<า 2
- ผ.บรรจุยานํ<า 1
- ผ.บรรจุยานํ<า 2
- ผ.ยาลดกรด
- ผ.ผงนํ<าตาลเกลือแร่

ฝ่ ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์

• กองสนับสนุนการผลิต
- ผ.วางแผนการผลิตและบริหารงานทั 3วไป
- ผ.คลังพัสดุ
- ผ.วิศวกรรม
• กองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื3องสําอาง
- ผ.ผลิตวัตถุดบิ สมุนไพร
- ผ.ผลิตสารสกัดสมุนไพร
- ผ.ผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
และเครื3องสําอาง
• กองเครื3องมือแพทย์และวัตถุอนั ตราย
- ผ.ผลิตเครื3องมือแพทย์
- ผ.ผลิตชุดทดสอบและวัตถุอนั ตราย
• กองเภสัชภัณฑ์
- ผ.ผลิตเภสัชภัณฑ์
- ผ.ผลิตเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์
• กองผลิตภัณฑ์กญ
ั ชา
- ผ.ผลิตวัตถุดบิ กัญชา
- ผ.ผลิตสารสกัดกัญชา
- ผ.ผลิตผลิตภัณฑ์กญ
ั ชา

ฝ่ ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

• กองบํารุงรักษาเครื3องจักรกล
- ผ.แผนงานและบํารุงรักษาป้ องกัน
- ผ.ซ่อมบํารุงเครื3องจักรกลการผลิต
- ผ.ซ่อมบํารุงเครื3องจักรกลโรงงาน
- ผ.ซ่อมบํารุงเครื3องมือวิทยาศาสตร์และ
ระบบอัตโนมัติ
• กองสนับสนุนและบริการโรงงาน
- ผ.ธุรการและจัดหาพัสดุช่าง
- ผ.อาคารและโรงงานช่าง
- ผ.ไฟฟ้ ากําลัง
• กองวิศวกรรม
- ผ.ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม
- ผ.สอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้อง
- ผ.บริการและจัดการด้านพลังงานโรงงาน
• กองการพิมพ์
- ผ.แผนงานการพิมพ์
- ผ.สร้างแบบพิมพ์
- ผ.งานพิมพ์
- ผ.จัดการสิง3 พิมพ์

• กองงานประกันคุณภาพ
- กลุ่มงานประกันคุณภาพ
- กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพ

โรงงานผลิตยาปฏิชวี นะ
กลุ่มเบตา - แลคแตม
• กลุ่มการผลิต 1
• กลุ่มการผลิต 2
• กลุ่มควบคุมคุณภาพ

โรงงานผลิตยารังสิต 1

• กองอํานวยการ
- ผ.ประชาสัมพันธ์และบริหารงานทั 3วไป
- ผ.งานความปลอดภัยและสิง3 แวดล้อม
- ผ.งานธุรการและสนับสนุนโรงงาน
• กองการผลิต
- ผ.งานผลิต 1
- ผ.งานผลิต 2
- ผ.งานผลิต 3
- ผ.งานผลิต 4
- ผ.งานผลิต 5
- แผนกงานผลิตยาระดับทดลอง
Pilot Scale
• กองการคลังสํารอง
- ผ.งานวางแผนการผลิต
- ผ.งานคลังสํารองวัตถุดบิ
- ผ.งานคลังสํารองบรรจุภณ
ั ฑ์
- ผ.งานคลังสํารองยาสําเร็จรูป
• กองการวิศวกรรม
- ผ.งานเครื3องจักรผลิตและเครื3องมือวิทย์
- ผ.งานระบบสนับสนุนการผลิต
- ผ.งานไฟฟ้ าและอาคารสถานที3
- ผ.งานบริการด้านวิศวกรรม

โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ
• กองสนับสนุนโรงงาน
- ผ.บริหารงานทั 3วไป
- ผ.แผนงานและบริหารคลังวัคซีน
• กองผลิตวัคซีน
- ผ.ผลิตพันธุเ์ ชื<อตัง< ต้น
- ผ.งานผลิตวัคซีน
• กองการบรรจุ
- ผ.บรรจุ 1
- ผ.บรรจุ 2
- ผ.บริการและตรวจสอบความถูกต้อง
ห้องปฏิบตั กิ าร
• กองบํารุงรักษา
- ผ.บํารุงรักษาเครื3องจักร
- ผ.อาคารและระบบสาธารณูปโภค
- ผ.ระบบสนับสนุนโรงงาน

ฝ่ ายการตลาดและการขาย

• กองธุรกิจต่างประเทศ
- กลุ่มงานขายต่างประเทศ
- กลุ่มงานการตลาดต่างประเทศ
- กลุ่มงานธุรการต่างประเทศ
• กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์
- กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์
- กลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้า
• กองการตลาด
- ผ.วางแผนการตลาดภาครัฐและภาคเอกชน
- ผ.วิจยั และข้อมูลการตลาด
- ผ.สื3อสารการตลาด
• กองการขายภาครัฐ
- ผ.การขายเขต กทม.และปริมณฑล
- ผ.การขายเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
- ผ.การขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ผ.การขายเขตภาคเหนือและภาคใต้

ฝ่ ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

• กองบริหารผลิตภัณฑ์
- กลุ่มงานบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่
- กลุ่มงานบริหารผลิตภัณฑ์
• กองจัดซื<อทั 3วไป
- ผ.จัดซื<อ 1
- ผ.จัดซื<อ 2
- ผ.จัดซื<อ 3
- ผ.คลังพัสดุ
• กองจัดซื<อและสํารองวัตถุดบิ
- ผ.จัดซื<อวัตถุดบิ
- ผ.สํารองวัตถุดบิ 1
- ผ.สํารองวัตถุดบิ 2
- ผ.สํารองวัตถุดบิ 3
• กองจัดซื<อและสํารองบรรจุภณ
ั ฑ์
- ผ.จัดซื<อบรรจุภณ
ั ฑ์
- ผ.สํารองบรรจุภณ
ั ฑ์ 1
- ผ.สํารองบรรจุภณ
ั ฑ์ 2

• กองการขายภาคเอกชน
- ผ.บริหารเขตการขายภาคเอกชนส่วนกลาง • กองบริหารการสั 3งซื<อ
- ผ.บริหารเขตการขายภาคเอกชนส่วนภูมภิ าค - ผ.บริหารการสั 3งซื<อ 1
- ผ.บริหารการสั 3งซื<อ 2
- ผ.ร้านค้า 1
- ผ.บริหารการสั 3งซื<อ 3
- ผ.ร้านค้า 2
- ผ.แลกเปลีย3 นคืนยา
- ผ.ร้านค้า 3
- ผ.ร้านค้า 4
• กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์
- ผ.ร้านค้า 5
- ผ.แผนงานและจัดซื<อผลิตภัณฑ์ผผู้ ลิตอื3น
- ผ.ร้านค้า 6
- ผ.สํารองผลิตภัณฑ์องค์การ
- ผ.สํารองผลิตภัณฑ์ผูผ้ ลิตอื3น
- ผ.กระจายผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง
- ผ.กระจายผลิตภัณฑ์ส่วนภูมภิ าค
• สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• สาขาภาคเหนือ
• สาขาภาคใต้

ผูเ้ ชีย3 วชาญพิเศษ

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ
โรงงานผลิตยารังสิต 1

การประกันคุณภาพชีววัตถุ

• กองทะเบียนยาและติดตามความปลอดภัย
จากการใช้ยา
- ผ.ทะเบียนยา
- ผ.ติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา

• กองมาตรฐานการผลิต
- ผ.งานมาตรฐานระบบผลิต
- ผ.งานมาตรฐานกระบวนการผลิต
- ผ.งานมาตรฐานวิธวี เิ คราะห์

• กองประกันคุณภาพวัคซีน
- ผ.ควบคุมคุณภาพวัคซีน 1
- ผ.ควบคุมคุณภาพวัคซีน 2
- ผ.ประกันคุณภาพวัคซีน

• กองพัฒนาระบบคุณภาพ
- ผ.พัฒนาระบบคุณภาพ 1
- ผ.พัฒนาระบบคุณภาพ 2
- ผ.พัฒนาระบบคุณภาพ 3
- ผ.มาตรฐาน GMP
- ผ.ศูนย์ควบคุมเอกสาร

• กองบริหารระบบคุณภาพ 1
- ผ.งานบริหารจัดการคุณภาพ 1
- ผ.งานบริหารจัดการคุณภาพ 2
- ผ.งานบริหารจัดการคุณภาพ 3
- ผ.งานบริหารจัดการคุณภาพ 4

• กองประกันคุณภาพชีววัตถุ
- ผ.ควบคุมคุณภาพชีววัตถุ 1
- ผ.ควบคุมคุณภาพชีววัตถุ 2
- ผ.ประกันคุณภาพชีววัตถุ

• กองมาตรฐานการผลิต
- ผ.พัฒนาวิธวี เิ คราะห์
- ผ.พัฒนากระบวนการผลิต

• กองบริหารระบบคุณภาพ 2
- ผ.งานบริหารคุณภาพด้านสารสนเทศ
และเอกสาร
- ผ.งานตรวจสอบตนเองและผูอ้ 3นื
- ผ.สนับสนุนระบบคุณภาพ

• กองมาตรฐานวัตถุดบิ
- ผ.มาตรฐานวัตถุดบิ 1
- ผ.มาตรฐานวัตถุดบิ 2
• กองมาตรฐานบรรจุภณ
ั ฑ์
- ผ.มาตรฐานบรรจุภณ
ั ฑ์ 1
- ผ.มาตรฐานบรรจุภณ
ั ฑ์ 2
• กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- ผ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1
- ผ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2
- ผ.ตรวจสอบความคงตัวของยา
• กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา
- ผ.ตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1
- ผ.ตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2

• กองการควบคุมคุณภาพ 1
- ผ.งานชีววิเคราะห์
- ผ.งานวิเคราะห์วตั ถุดบิ
- ผ.วิเคราะห์บรรจุภณ
ั ฑ์
• กองการควบคุมคุณภาพ 2
- ผ.งานวิเคราะห์ 1
- ผ.งานวิเคราะห์ 2
- ผ.งานวิเคราะห์ 3
- ผ.งานวิเคราะห์ 4

สถาบันวิจยั และพัฒนา

• กลุ่มประกันคุณภาพงานวิจยั
- กลุ่มงานประกันคุณภาพงานวิจยั ผลิตภัณฑ์
- กลุ่มงานประกันคุณภาพงานชีวสมมูล
• กลุ่มวิชาการและประสานงานวิจยั ทางคลินิก
• กลุ่มสนับสนุ นงานวิจยั
- กลุ่มงานด้านบริหารงานวิจยั
- กลุ่มงานด้านศูนย์ขอ้ มูลสิทธิบตั รยา
- กลุ่มงานด้านธุรการ
• กลุ่มวิจยั และพัฒนาเภสัชกรรม
• กลุ่มวิจยั เภสัชเคมีวเิ คราะห์
- กลุ่มงานด้านพัฒนาวิธวี เิ คราะห์
- กลุ่มงานด้านตรวจสอบความถูกต้องของวิธ ี
วิเคราะห์
- กลุ่มงานด้านศึกษาความคงสภาพของ
ผลิตภัณฑ์
• กลุ่มวิจยั วัตถุดบิ ทางเภสัชกรรม
• กลุ่มวิจยั ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
• กลุ่มวิจยั ชีววิเคราะห์
• กลุ่มวิจยั ชีววัตถุ
- กลุ่มงานวิจยั วัคซีนจากไวรัส
- กลุ่มงานวิจยั วัคซีนทัวไป
3
- กลุ่มงานวิจยั ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชวี ภาพ
- กลุ่มงานวิจยั ผลิตภัณฑ์โลหิต
• กลุ่มศึกษาชีวสมมูล

• กองบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ผูผ้ ลิตอื3น
- ผ.บริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ผูผ้ ลิตอื3น 1
- ผ.บริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ผูผ้ ลิตอื3น 2
- ผ.ทดสอบ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
องค์การเภสัชกรรม มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100 ดังนี้
รายการ
ทุนประเดิม
ทุนรับจากงบประมาณ
ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน

ปี 2563
48.041
3.018
3.526

ปี 2562
48.041
3.018
3.526

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
48.041
3.018
3.526

7 โครงสร้างการจัดการและการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม
ผู้อานวยการ
องค์การเภสัชกรรม
สานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการด้านกฎหมาย
และด้านกากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ (Law &
Compliance)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์การเภสัชกรรม

คณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยรายนามและตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๒. นายสรนิต ศิลธรรม
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๓. นายธีระพล เกียรติสุรนนท์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๔. ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

โดยให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีห น้ าที่ และความรั บผิ ดชอบตามหลั ก เกณฑ์ปฏิบั ติ ก าร
ตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๓ (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนี้
(๑) จัดทากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง และกระบวนการกากับดูแลที่ดี
(๓) สอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
(๔) สอบทานการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมทั้งข้อกาหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ
(๕) กากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนา
การปฏิบัติงานในหน้าที่
(๖) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
โอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
(๗) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง และประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
(๘) ประชุมหารือร่วมกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ เกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใด ที่เห็นว่าจาเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
(๙) รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ต่อคณะกรรมการ
(๑๐) ประเมินผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ต่อคณะกรรมการ
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยรายนามและตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑. นายเจษฎา โชคดารงสุข
ประธานกรรมการ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๒. พลตารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ
กรรมการ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๓. นายพงษ์ชัย อมตานนท์
กรรมการ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๔. นายอัศม์เดช วานิชชินชัย
กรรมการ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๕. นายนพพร ชื่นกลิ่น
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายพงศธร พอกเพิ่มดี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม
กรรมการ
๘. รองผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม
เลขานุการ
(ที่กากับดูแลสานักอานวยการ)
๙. ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. ผู้อานวยการสานักบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการบริหารมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(๑) ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ในการตัดสินใจในประเด็นที่
ส าคั ญ ต่ อ กลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร แผนการลงทุ น งบประมาณ การจั ด สรรทรั พ ยากร ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของรัฐ
(๒) ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ย วกับ ทิศทางและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒ นาองค์การเภสั ชกรรมใน
อนาคต การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจ โดยรวมถึงการนานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทางานและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
(๓) พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและการขายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงาน
ทางด้านการตลาดและการขาย
(๔) พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ความเพียงพอของระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล และโครงสร้างขององค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
(๕) พิ จ ารณากลั่ น กรองแผนยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นางานด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และกากับดูแล
ติดตามผลการดาเนินงานของระบบการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(๖) พิจารณากลั่นกรองนโยบายด้านการแข่งขันทางตลาดที่เป็นธรรม

(๗) ติ ด ตาม ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารเภสั ช กรรมให้ บ รรลุ ผ ลตามข้ อ ตกลงการ
ประเมินผลการดาเนินงานที่ได้ตกลงร่วมกันกับกระทรวงการคลัง รวมทั้งการรายงานผลการดาเนินงานทาง
การเงิน
(๘) พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อบังคับที่กาหนด
(๙) พิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุน ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทร่วมทุน พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ
(๑๐) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประกอบด้วยรายนามและตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑. นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
๒. นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์
กรรมการ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๓. นายธีระพล เกียรติสุรนนท์
กรรมการ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๔. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๕. พันตารวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. รองผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม
เลขานุการ
(ที่กากับดูแลสานักบริหารยุทธศาสตร์)
๘. ผู้อานวยการสานักบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. ผู้อานวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีบทบาทอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่บูรณาการในเรื่อง การ
กากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
(Governance, Risk and Internal control, Compliance : GRC) ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ดีและการ
นาองค์กร ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และนาเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพื่อขอความ
เห็นชอบและประกาศใช้
(๒) ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการดาเนินงานประจาปีของระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO-ERM ก่อนเริ่มปีบัญชี และแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจประจาปี และนาเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพื่อขอความเห็นชอบ
(๓) ติดตามผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่สาคัญขององค์การ
เภสัชกรรม และให้ข้อสังเกตหรื อข้อเสนอแนะเพื่อให้ การดาเนินงานของระบบการบริห ารความเสี่ย งและ
ควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
(๔) รายงานผลการดาเนิน งานการบริห ารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และความเสี่ ยงที่ส าคัญ ให้
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทราบ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

คณะกรรมการด้านกฎหมายและด้านกากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Law & Compliance)
ประกอบด้วยรายนามและตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑. พลตารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๒. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางศรีวณิก หัสดิน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายเชวง ไทยยิ่ง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายนภดล บุญศร
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รองผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม
เลขานุการ
(ที่กากับดูแลสานักอานวยการ)
๗. ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. ผู้อานวยการกองกฎหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการด้านกฎหมายและด้านกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Law &
Compliance) มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(๑) กลั่นกรองหรือเสนอแนะข้อกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม
(๒) พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายที่มีความสาคัญอันเกี่ยวกับภารกิจหรือการดาเนินงานขององค์การ
เภสัชกรรม
(๓) ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นด้านกฎหมาย รวมทั้งด้านอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่องานของ
องค์การเภสัชกรรม หรือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) พิจารณากาหนดนโยบายด้านการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
บูรณาการในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ (Governance, Risk and Internal control, Compliance : GRC) ตาม
หลั ก เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ลที่ ดี แ ละการน าองค์ ก ร ตามระบบประเมิ น ผลรั ฐ วิ ส าหกิ จ และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้
(๕) กากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงาน และให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะการดาเนินงาน ด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การกากับดูแลการดาเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การเภสัชกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
(๖) รายงานผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการด้ า นกฎหมาย และผลการก ากั บ ดู แ ลการ
ดาเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทราบ ไตรมา
สละ ๑ ครั้ง
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประกอบด้วยรายนามและตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑. นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์
ประธานกรรมการ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๒. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
กรรมการ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๓. นายเจษฎา โชคดารงสุข
กรรมการ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๔. นายพงษ์ชัย อมตานนท์
กรรมการ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๕. นายภูวเดช สุระโคตร
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นางสาวตรีณปางศ์ มณีชาตรี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. รองผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม
เลขานุการ
(ที่กากับดูแลสานักอานวยการ)
๘. ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
(ที่กากับดูแลกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน)
๙. ผู้อานวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้ คณะกรรมการกากับ ดูแลกิจ การที่ดีและความรับผิ ดชอบต่อสั งคมมีบ ทบาทและหน้าที่ ค วาม
รับผิดชอบดังนี้
(๑) พิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and Internal control, Compliance :
GRC) [เฉพาะประเด็น G : Governance], นโยบายการบริห ารสิ ทธิข องผู้ ถื อหุ้ น , นโยบายการสรรหา
กรรมการจากบัญชี
รายชื่อของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ , นโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสั งคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และนโยบายการพัฒ นาความยั่ งยื น (Sustainable
Development) ตามหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลที่ดีและการนาองค์กร ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
และน าเสนอต่ อคณะกรรมการองค์การเภสั ช กรรมเพื่อขอความเห็ นชอบและประกาศใช้ รวมทั้งทบทวน
นโยบายทุกปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทาให้มีความจาเป็นต้องทบทวน
(๒) ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการกากับดูแลกิจการที่ดี แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม
และแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การเภสัชกรรม รวมถึงคู่มือ แผนงาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
(๓) กากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงาน ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนงานตามข้อ (๑) และ (๒) ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล และรายงานผลการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
(๔) กากับดูแลให้มีการดาเนินงานป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การเภสัชกรรม และ มี
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

(๕) ส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการตามนโยบายและคู่มือ รวมถึง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาคัญของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม
ประกอบด้วยรายนามและตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๒. นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์
กรรมการ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๓. นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์
กรรมการ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
๔. รองผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม
เลขานุการ
(ที่กากับดูแลฝ่ายบริหารทุนมนุษย์)
๕. ผู้อานวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๖. ผู้อานวยการสานักบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ขององค์การเภสัชกรรม มีบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(๑) พิจารณาแผนงานและกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (KPI) ของผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม
(๒) พิจารณาการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกาหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจาปีของผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม
(๓) ประมวลผลการปฏิ บั ติ ง านและพิ จ ารณาขึ้ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นและค่ า ตอบแทนพิ เ ศษของ
ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม เพื่อเสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณา
(๔) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของ
องค์การเภสัชกรรม

คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ประกอบด้วยรายนามและตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑. ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม
ประธานกรรมการ
๒. นายอัศม์เดช วานิชชินชัย
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายประวิช ตัญญสิทธิสุนทร
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นางสาวอรพรรณ โพชนุกูล
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายอนันต์ชัย อัศวเมฆิน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายนพพร ชื่นกลิ่น
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายรุ่งเรือง กิจผาติ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. รองผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เลขานุการ
(ที่กากับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา)
๑๑. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. ผู้รับผิดชอบกลุ่มสนับสนุนงานวิจัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีอานาจหน้าที่ ตามระเบียบ
องค์การเภสัชกรรมว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๑๑ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและแผนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยี
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาของนักวิจัย
(๓) พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
(๔) พิจารณาให้มีคาสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารกองทุน
(๕) พิจารณาการให้ทุนวิจัยพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(๖) กากับและประเมินผลงานวิจัยพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุน
(๗) กาหนดมาตรการเผยแพร่ และการถ่ายทอดผลงานวิจัยพัฒนา
(๘) กาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ของการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
(๙) แต่งตั้งคณะทางานผู้ประเมินโครงการวิจัย

(๑๐) ดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
พัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
(๑๑) กาหนดและกากับการดาเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
(๑๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกระดับการจัดการนวัตกรรม
(๑๓) จัดให้มีและให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรม ทั้งแผนระยะยาวและแผน
ประจาปี
(๑๔) การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างน้อยรายไตร
มาส เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจาปี (ตามที่ระบุในแผนแม่บท) บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
(๑๕) เสนอรายงานประจาปีต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
๑. นายสรนิต ศิลธรรม กรรมการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
๒. นางสาวร าไพ สมจิ ต รมู ล รองผู้ อ านวยการองค์ ก ารเภสั ช กรรม เป็ น กรรมการฝ่ า ยนายจ้ า งใน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
๓. นางนันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ๑๑ เป็นกรรมการฝ่ายนายจ้าง
๔. นายเทียนชัย ช้างแก้ว กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
5.นางสาวอรพินทร์ ปิยะโอฬารวิชญ์ กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
6 นายอานพ พินิจการ กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
7.นายบุญโรจน์ แช่มช้อย กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

8.1 รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจาปีงบประมาณ 2563

ลาดับที่ 6-7 ลาดับที่ 10-12 ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อ 14 ม.ค.2563-23 ต.ค.2563

คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม

5

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม

4
11
4

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ประธานกรรมการและกรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ Directors' Pool)
1
นพ.โสภณ เมฆธน
12
กรรมการในบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool)
2
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข
11
3
นพ.เจษฎา โชคดารงสุข
11
8
4
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
12
5
รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
10
6
นางศรีวณิก หัสดิน
12
8
7
ผอ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
12
6
กรรมการ
8
นส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
11
9
ดร.สมฤดี ศรีจรรยา
11
8
10
นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์
12
6
11
พลตารวจโทเพิ่มพูน ชิดชอบ
12
6
8
กรรมการที่เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (กระทรวงเจ้าสังกัด)
12
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต (DP)
12
กรรมการที่เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง
13
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
12
4
กรรมการและผู้อานวยการ
14
นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
12
8
จานวนครั้งในการประชุมทั้งปี
12
8
8

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะกรรมการด้านกฎหมาย

รายนาม

คณะกรรมการบริหาร

ลาดับ

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

(3 กุมภาพันธ์ 2563-28 กันยายน 2564)
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8

13
14

5
12

6
4
9
4

4

14
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6
5

4
5
9

4
5

11

5

14

12

8
8

8.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรมกาหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่
24 เมษายน 2562 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เรื่องข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
รายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน
อื่น รวมถึงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ฯ ซึ่งกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีสิทธิที่จะ
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน และสิทธิประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์การเภสัชกรรม ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับขององค์การเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้
อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
• ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท
• กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท/คน
๒. เบี้ยประชุม
• ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 25,000 บาท/ครั้ง/เดือน
• กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง/เดือน
(สูงสุดไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ / คณะทางานอื่น ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย,
มติ ครม., มติคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
• กรณีเป็นกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 10,000 บาท/คน/ครั้ง/เดือน
(ไม่เกิน 2 คณะ คณะละ 1 ครั้ง/เดือน)
• กรณีเป็นกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของ
ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 10,000 บาท/คน/ครั้ง/เดือน
องค์การเภสัชกรรม
(ไม่เกิน 2 คณะ คณะละ 1 ครั้ง/เดือน)
• กรณีเป็นบุคคลภายในองค์กร
- แต่งตั้งโดยคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม,
ไม่ได้รับ
ฝ่ายบริหาร
- แต่งตั้งโดยกฎหมาย, มติคณะรัฐมนตรี
ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 10,000 บาท/คน/ครั้ง/เดือน
อื่นๆ
• ประธานกรรมการ /ประธานในที่ประชุม
ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มจากกรรมการร้อยละ 25
โบนัสกรรมการองค์การเภสัชกรรม
- หลักเกณฑ์ตามมติครม.ซึ่งจัดอภ.เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่ 2 คือรัฐวิสาหกิจทั่วไป ที่จะได้รับการจัดสรร
โบนัสต่อเมื่อมีกาไร โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้อนุมัติจัดสรรตามผลประกอบการหลังปิดงวดปีงบประมาณ
- จานวนโบนัสที่กรรมการได้รับการจัดสรรขึ้นกับ 4 ปัจจัย ดังนี้
(1) โบนัส(ฐาน)ขึ้นกับผลประกอบการ (กาไร) ในปีที่กรรมการปฏิบัติหน้าที่
(2) คะแนนประเมินผลการดาเนินงานในปีนั้น จะมีผลต่อการปรับเพิ่ม/ลดจากโบนัส (ฐาน)
(3) การขาดประชุมของกรรมการในปีนั้นๆ(พิจารณาโบนัสเป็นรายบุคคล)
(4) ระยะเวลาดารงตาแหน่งกรรมการในปีงบประมาณนั้น หากไม่เต็มปีปรับลดตามส่วน

8.2.1 ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน โบนัสคณะกรรมการ ปีงบประมาณ 2563
ลำดับ

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

คณะ
กรรมกำร
อภ.

กรรมกำร
ชุดย่อย

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในบัญชีรำยชื่อกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ Directors' Pool)
1
นพ.โสภณ เมฆธน ประธำน 275,000.00 125,000.00
กรรมกำรในบัญชีรำยชื่อกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ Directors' Pool)
2
นำยบุญชัย
กรรมกำร 220,000.00 202,500.00
สมบูรณ์สุข
3
นำยเจษฎำ โชค กรรมกำร 220,000.00 260,000.00
ดำรงสุข
4
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ กรรมกำร 220,000.00 230,000.00
โอกำศเจริญ
5
รศ.ดร.คนึงนิจ ศรี กรรมกำร 200,000.00 270,000.00
บัวเอี่ยม
6
นำงศรีวณิก
กรรมกำร 220,000.00 120,000.00
หัสดิน
7
ผศ.ดร.อัศม์เดช
กรรมกำร 220,000.00 120,000.00
วำนิชชินชัย
กรรมกำร
8
น.ส.ผ่องพรรณ
กรรมกำร 220,000.00 250,000.00
เจียรวิริยะพันธ์
9
ดร.สมฤดี ศรี
กรรมกำร 220,000.00 220,000.00
จรรยำ
10
นพ.คณวัฒน์
กรรมกำร 220,000.00 135,000.00
จันทรลำวัณย์
11
พลตำรวจโท
กรรมกำร 220,000.00 135,000.00
เพิ่มพูน ชิดชอบ
กรรมกำรที่เป็นผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข (กระทรวงเจ้ำสังกัด)
12
นพ.เกียรติภูมิ
กรรมกำร 220,000.00 145,000.00
วงศ์รจิต
กรรมกำรที่เป็นผู้แทนกระทรวงกำรคลัง
13
นำยบุญชัย จรัส กรรมกำร 220,000.00 110,000.00
แสงสมบูรณ์
กรรมกำรและผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม
14
นพ.วิฑูรย์ ด่ำน
กรรมกำร 220,000.00 255,000.00
วิบูลย์

ค่ำเบี้ยประชุม
รวม

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน

โบนัส
กรรมกำร
ปี62 รับใน
ปี63

รวมทั้งสิ้น

400,000.00

240,000.00 140,625.00

780,625.00

422,500.00

120,000.00 112,500.00

655,000.00

480,000.00

120,000.00 112,500.00

712,500.00

450,000.00

120,000.00 112,500.00

682,500.00

470,000.00

120,000.00 112,500.00

702,500.00

340,000.00

86,000.00

-

426,000.00

340,000.00

86,000.00

-

426,000.00

470,000.00

120,000.00 112,500.00

702,500.00

440,000.00

120,000.00 112,500.00

672,500.00

355,000.00

86,000.00

-

441,000.00

355,000.00

86,000.00

-

441,000.00

365,000.00

86,000.00

-

451,000.00

330,000.00

86,000.00

-

416,000.00

120,000.00 112,500.00

707,500.00

475,000.00

5,692,500.00 1,596,000.00 928,125.00 8,216,625.00

8.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม และ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงองค์การเภสัชกรรม (รองผู้อานวยการ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) มีหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาดังนี้


ค่าตอบแทนของผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม

คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิบัติ ง านของผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง ขององค์ ก ารเภสั ช กรรม
จะพิ จ ารณาจากความเหมาะสมของค่ า ตอบแทนกั บ หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน ผลประกอบการโดยรวมขององค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรมต้องเสนอ
แผนงานที่ดาเนินงานเป็นการล่วงหน้าก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยแผนงานดังกล่าวต้องมีเนื้อหาสาระที่เป็นการ
แสดงถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงแผนงานด้านต่างๆ เช่น การ
พัฒนาธุรกิจการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น และต้องกาหนดเป้าหมายอันพึงวัดผลได้
สาหรับการดาเนินงานตามแผนงานดังกล่าวด้วย


ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงองค์การเภสัชกรรม (รองผู้อานวยการ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)

ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม จะมอบหมายภารกิจ บทบาทหน้าที่ และส่วนงานภายใต้การ
กากับดูแล ให้กับรองผู้อานวยการ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ปีงบประมาณ 2563
เงินเดือน
เงินเพิ่มเต็มขั้น
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม
โบนัส

ผู้อานวยการองค์การ รองผู้อานวยการ/ผู้เชี่ยวชาญ
เภสัชกรรม
พิเศษ
3,779,112.96
8,985,720.00
263,606.40
1,571,379.25
2,788,800.00
580,000.00
909,549.88
5,350,492.21
13,527,676.28

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ขององค์การเภสัชกรรม
การบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2563 องค์การเภสัชกรรมดาเนินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามแนวทางที่สานัก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กาหนดโดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงของ COSO Enterprise Risk
Management-Integrating with Strategy and Performance 2017 (COSO-ERM 2017) ซี่งมี 5 องค์ประกอบ
ดังนี้

1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมร่วมกาหนด
นโยบายที่มีการบูรณาการในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎห ม า ย ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ( Government, Risk management and Internal control,
Compliance: GRC) รวมทั้งกาหนดแนวทางการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการเผยแพร่นโยบาย GRC ให้
พนักงาน หน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมมีการ
กาหนดโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างชัดเจน
ในการสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (Risk Culture) องค์การเภสัชกรรมจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ของการบริหารความเสี่ยงในองค์กรให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ตระหนักด้านความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
การดาเนินงาน กาหนดมาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง ดาเนินการตามแผน ส่งผลให้การดาเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์

2. การกาหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy and Objective
Setting)
องค์การเภสัชกรรมบริหารความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร มีการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงและอาจจะส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ มีการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite: RA)
ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT) ทั้งในระดับองค์กรและระดับรายปัจจัยเสี่ยง
รวมทั้ ง ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง (Key Risk Indicator: KRI) ของทุ ก ความเสี่ ย งองค์ ก ร โดยน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ความเห็นชอบและนาไป
ปฏิบัติต่อไป

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance)
องค์ก ารเภสัชกรรมระบุปัจ จัยเสี่ยงโดยจัดทา Risk Universe ที่ ครอบคลุม ทั่วถึง มาจากปัจ จัยภายใน
ปัจจัยภายนอก จุดอ่อน และวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงจากโอกาส
การเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในด้านการเงิน ด้านเวลา ด้านประกันคุณภาพ และด้านเรื่อง
ร้องเรียน

นอกจากนี้ มี ก ารประเมิ นก าหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่ องค์ก รยอมรับได้ (Risk Boundary) การ
จัดลาดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง การจัดทาแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) และการจัดทาแผนผังความ
เสี่ยง (Risk Map) เพื่อแสดงให้เห็นถึงสาเหตุและผลกระทบระหว่างกันของความเสี่ยงระดับองค์กร สาหรับการ
บริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review and Revision)
องค์ ก ารเภสั ช กรรมทบทวนและปรับ ปรุง ผลการบริห ารความเสี่ย งอย่ า งสม่ าเสมอ อย่ า งน้ อ ยเป็น
รายไตรมาส รวมทั้งในกรณีที่มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เช่น การเกิดโรคระบาด COVID-19 โดยมีการปรับ
มาตรการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป

5. ข้อมูลสารสนเทศ การสือ่ สาร และการรายงานผล (Information, Communication
and Reporting)
องค์การเภสัชกรรมสื่อสารและสร้างความรู้ เบื้องต้นเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้
พนักงาน รวมทั้งเผยแพร่คู่มือบริหารความเสี่ยง องค์การเภสัชกรรมให้แก่พนักงาน ผ่านทางระบบ Intranet ของ
องค์การเภสัชกรรม
นอกจากนี้ มี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนจั ด การความเสี่ ย ง และรายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเป็น
รายไตรมาส และได้นาความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในมา
ปรับปรุงการดาเนินการและแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง เริ่มมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การรายงานและวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญ
องค์การเภสัชกรรม จาแนกความเสี่ยงระดับองค์กร เป็น 4 ประเภท ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
องค์การเภสัชกรรม ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และทิศทางการดาเนินงานในอนาคต รวมถึงกาหนด
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรองรับ โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้พิจารณาความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างที่
สาคัญซึง่ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2 โครงการ
ก่อสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์ระบบอัติโนมัต โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง และโครงการติดตั้ง
ระบบเพาะปลูกกัญชาแบบภายในอาคาร โดยเน้นแผนจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการติดตามงาน
ก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานสาเร็จตามแผนเวลา

ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operation Risk)
องค์การเภสัชกรรมวิเคราะห์และกาหนดความเสี่ยงด้านการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ การผลิตยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติและยาอื่นๆ ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยเหตุการณ์ที่สาคัญในปี 2563 เกิดการระบาด
COVID-19 มีความต้องการยาจากลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นจึงมีการปรับรูปแบบการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสื่อสารข้อมูลการจัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิต การผลิต การ
วิเคราะห์คุณภาพ การตลาดและการขาย และการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และทัน

กาล รวมทั้ง มีการประเมิน ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าหากโรคระบาด COVID-19 ลดลงและสถานการณ์
กลับสู่ภาวะปกติ เช่น ความเสี่ยงสินค้าคงเหลือในคลังที่อาจจะมีเหลือมากเกินไป จึงควรมีมาตรการจัดการไว้ด้วย
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
องค์ก ารเภสัชกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน เพื่อรัก ษาความมั่นคงทางการเงิน โดยติดตามการ
เบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน การบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow) อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดสภาพ
คล่อง และการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตยา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
องค์การเภสัชกรรมตระหนักถึงการดาเนินงานขององค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทั้ง
ภายในและภายนอกองค์ก ร โดยในปีง บประมาณ 2563 ได้แต่ง ตั้ง คณะท างานการก ากั บดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ (Law & Compliance) ให้ มี ห น้าที่ ติดตาม ประเมินผล และรายงานสรุป ผลการดาเนินงานด้านการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรมต่อ คณะกรรมการกฎหมาย และคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงาน ได้แก่ การสารวจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้ง
ภายในและภายนอกที่ หน่วยงานขององค์การเภสัชกรรมถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap Analysis) ด้าน Compliance ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารบริหารความเสี่ยงด้าน Compliance ของโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดเตรียม
เอกสารข้อมูลการขึ้นทะเบียนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)

การควบคุมภายใน
องค์ก ารเภสัชกรรมให้ความส าคัญกั บระบบการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามหลัก เกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013) เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การ
เภสัชกรรม ประจาปีงบประมาณ 2563 สรุปได้ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
องค์การเภสัชกรรมมีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎห ม า ย ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ( Governance, Risk management and Internal control,
Compliance : GRC) และแนวทางการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ และมี น โยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต มี ก าร
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างวัฒนธรรมในการดาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยค่านิยม
“Good Governance ธรรมาภิบาลมุ่งมั่น”
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้จากการสรรหาและแต่ง ตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อของสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิ จ โดยคณะกรรมการองค์ก ารเภสัชกรรมมีหน้าที่ ติดตามความก้ าวหน้าการ
ดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

และมีบทบาทช่วยทาให้เกิดความมั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้มีการดาเนินการที่เหมาะสมต่อระบบควบคุมภายในของ
องค์กร
องค์การเภสัชกรรมมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดย
โครงสร้างองค์กรสอดคล้องตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน มีการทบทวนโครงสร้างและหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามสายงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้บรรลุตามทิศทางและเป้าหมายขององค์กร และฝ่ายบริหารองค์การ
เภสัชกรรมมีการรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมรับทราบเป็นประจาทุกเดือน
องค์ก ารเภสัชกรรมมี ยุท ธศาสตร์ร ะบบบริห ารทรัพยากรมนุษย์ที่ ส อดคล้องตาม วิสัยทั ศน์ พันธกิ จ
ยุทธศาสตร์ ค่านิยม ขององค์กร และดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่วางไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับบุคลากร มีกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อ รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้
อยู่กั บ องค์กร องค์ก ารเภสัชกรรมจึงมี การบริหารจัดการบุคลากรที่ มีศักยภาพสูง ( Talent) ผู้สืบ ทอดตาแหน่ง
(Successor) อย่างเป็นระบบ มีการติดตามผลการดาเนินการและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ การสร้างแรงจูงใจ การยกย่องชมเชย มีการเชื่อมโยงกับระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติง าน การชื่นชมจากผู้บริหาร การทั ศนศึก ษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ หน่วยงาน
ภายนอก เป็นต้น
หน่วยงานภายในองค์การเภสัชกรรมมีมาตรการควบคุมภายในของงานที่รับผิดชอบ และมีกองบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทาหน้าที่สนับสนุนและติดตามระบบควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ก าร
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
2. การประเมินความเสี่ยง
องค์การเภสัชกรรมกาหนดวัตถุประสงค์การดาเนินงานขององค์กรที่ชัดเจนและมีการสื่อสารให้ฝ่ายงาน
ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้ฝ่ายงานกาหนดระบบควบคุมภายในของงานให้เพียงพอ และมีการประเมินความเสี่ยงโดย
แบ่ง ประเภทความเสี่ยงเป็นด้านกลยุท ธ์ (Strategic Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการดาเนินการ
(Operational Risk) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
หน่วยงานภายในองค์ก ารเภสัชกรรม ได้วิเ คราะห์ห าปัจ จัยเสี่ยงที่ อาจเกิ ดขึ้นในการดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และจัดเตรียมแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องค์การเภสัชกรรมมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลือ่ น
การป้องกั นและปราบปรามการทุ จริตภายในหน่วยงาน โดยมี ก ารวิเ คราะห์ความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีขององค์การเภสัชกรรม ความเชื่อมั่นต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
หน่วยงานภายในองค์การเภสัชกรรมมีการติดตามปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจจะมีผลกระทบต่อการ
ควบคุม ภายในที่ มี อ ยู่ใ นปัจ จุบัน โดยในปี 2563 มี ปัจ จัยภายนอก จากการเกิ ดโรคระบาด COVID-19 ซึ่ง มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่ การเพิ่มกาลังการผลิตยาให้ทันต่อความต้องการของ
ลูกค้าซึ่งมีปริมาณสูง และเร่งการสารองยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการรักษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์เ พื่อ
ป้องกั นการติดเชื้อ COVID-19 ดัง นั้น จึง มี ก ารพิจ ารณาก าหนดมาตรการควบคุม ภายในเพิ่ม เติม เพื่อให้ก าร
ดาเนินงานตามภารกิจหลักบรรลุเป้าหมาย

3. กิจกรรมการควบคุม
องค์การเภสัชกรรมมีการกาหนดมาตรการควบคุมภายในร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถผลิตยา
ได้ทั นต่อความต้อ งการของลูก ค้า และสามารถส ารองยาและเวชภัณฑ์ ให้เ พียงพอต่อการใช้ง าน เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
มีการใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ช่วยจัดการข้อมูลของการดาเนิน
ธุร กิ จ ผู้บ ริหารสามารถเข้าถึงข้อ มูลที่มีความถูก ต้องแม่นยา เพื่อติดตามตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วทันทีในทุก
หน่วยงาน
มีมาตรการในการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสารวจทรัพย์สินประจาปี
(งบลงทุนและงบทาการ) และกาหนดกิจกรรมการควบคุมให้มีอยู่ในทุกหน้าที่และทุกระดับของการปฏิบัติงาน เช่น
การควบคุมงาน การมอบอานาจ การอนุมัติ การตรวจสอบสอบทานผลการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย
การแบ่งแยกหน้าที่ การเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มี คณะกรรมการรักษาเงินที่มี ห น้าที่ตามข้อบังคับ องค์ก ารเภสัชกรรมว่าด้ วยการรับ เงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการสั่งจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กาหนด
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
องค์การเภสัชกรรมนาระบบ SAP มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การทางานได้อย่าง
ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ มี ก ารก าหนดหลัก การ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการรัก ษาความมั่ นคงปลอดภั ย ด้ า น
สารสนเทศ และธรรมาภิบ าลข้อ มู ล (Data Governance) รวมทั้ ง มี ช่องทางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่าน website ขององค์การเภสัชกรรม (www.gpo.or.th) และใน
ระบบ Intranet รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
5. การติดตามประเมินผล
องค์การเภสัชกรรม มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามงานและแก้ไขปัญหา รวมถึง
วางแนวทางกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์พร้อมจัดทาเป็นคาสั่ง/ระเบียบฯ หรือข้อบังคับ
เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานรับทราบและปฏิบัติตามต่อไป รวมถึงมีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ในการประชุม EPR (Executive Performance Review) เป็นประจาทุกเดือน
นอกจากนี้ ส านัก ตรวจสอบภายใน ซึ่ง เป็นหน่วยงานอิสระ ได้ดาเนินการสอบทานประสิทธิภาพและ
ประสิท ธิผ ลของกระบวนการควบคุม ภายในของหน่วยงานภายในองค์ก ร และรายงานผลต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม อย่างสม่าเสมอ

10.1 ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2563 องค์การเภสัชกรรม ได้ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร
หลั ก เพื่ อ ความมั่ น คงทางยาและเวชภั ณ ฑ์ ข องประเทศ ที่ ทั น สมั ย และยั่ ง ยื น ” ภายใต้ พั น ธกิ จ จากฐาน
พระราชบัญญัติอภ. พ.ศ. 2509 คือ ผลิต จาหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
ผลิ ตยาที่จ าเป็ น และส ารองยาในยามฉุกเฉิน เพื่อความมั่นคงของชาติรวมถึงยาที่มีความจาเป็นต่อระบบ
สาธารณสุขของประเทศ ดาเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได้และมี
ธรรมาภิบาล รักษาระดับ ราคายาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้ สร้าง
นวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็น
ต่อสังคมไทย โดยมีแผนงาน/โครงการที่สาคัญเพื่อตอบสนองนโยบายและทิศทางในอนาคต ตามยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการผลิตและจัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ์
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการนาเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ เพื่อการ
ตอบสนองนโยบายภาครั ฐ และนโยบายแห่ งชาติ ด้านยา และมีการเพิ่ ม ศั กยภาพด้า นการวิ จัย และสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ รวมถึงสร้างพันธมิตรและเครือข่าย
ในการร่วมศึกษาวิจัย จัดหา ผลิต ขาย ทั้งในและต่างประเทศ
แผนงาน/โครงการทีส่ าคัญ : โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยา ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายภาครัฐและนโยบายแห่งชาติด้านยา
 โครงการความร่วมมือกับปตท.ในการก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง
 แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Portfolio : ยาและวัคซีน) วิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ
 แผนการขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานด้านการสอบเทียบเครื่องมือ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของห้องปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการตลาดและบริการ
พัฒนาการตลาดเชิงรุกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจในลูกค้าภาครัฐ ขยายตลาดในภาคเอกชนในประเทศ และขยายตลาดต่างประเทศสู่ภูมิภาค
อาเซี ย นและอื่ น ๆ ซึ่ ง มี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการตลาด การจ าหน่ า ย และบริ ก าร โดยใช้ Digital
Technology ประกอบกับ มีก ารสร้ างอั ตลั ก ษณ์ องค์ก รให้ เป็น ที่รู้จั ก น่าเชื่อถือ และจดจา และสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์ (Branding) ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) ตรงกับความต้องการ
ของตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสารองและกระจายสินค้าตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานที่ดีภายใน
และเพิ่มความรวดเร็วในการส่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการตลาด การจาหน่าย และบริการ โดยใช้ Digital Technology
แผนงาน/โครงการทีส่ าคัญ : โครงการก่อสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ การ
สารองและกระจายสินค้าตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ดี
 แผนพัฒนาและเพิ่มยอดขายในช่องทางขายส่ง และขายปลีก เพื่อให้ยอดขายยาเป็นไป
ตามเป้าหมาย และเพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายใหม่

 แผนพัฒนาศูนย์บริการลูกค้าเป็นรูปแบบ One Stop Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ และสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 แผนการพัฒนาช่องทางการจาหน่าย Digital Marketing เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่าย
และให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการองค์กร
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพสูงโดยให้มีความสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้
อยู่กับองค์กร รวมทั้งปรับโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัยสอดรับกับยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อน
ไปตามยุทธศาสตร์ขององค์กร รองรับการแข่งขัน (Organization Design) ได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และ
ทันสมัย (Agility management) โดยมีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร Core Value สู่การปฏิบัติ (Good
governance , Owner ship , People Trust) และมีการนา Digital Technology เข้ามาปรับใช้กับทุกภาค
ส่วนของธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา
แผนงาน/โครงการทีส่ าคัญ : แผนทบทวนแผนการฝึกอบรมให้สอดรับกับแนวโน้มธุรกิจที่เน้นมาตรฐานในการผลิต การ
บริการ และเตรียมความรู้สู่การทางานในธุรกิจยา 4.0 (ตามกลยุทธ์ขององค์กร)
(Strategic Roadmap Training)
 แผนการเพิ่มช่องทางการรับชาระเงินค่ายาและเวชภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาสมุนไพร
มุ่งเน้นการดาเนินงานตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต และการตลาด เพื่อสร้างความเข้าใจ
ความเชื่อมั่น สร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพร ให้กับประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการ
ผลิต การขายสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเน้นในการพัฒนาสารสกัดกัญชาทางการแพทย์
เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาให้ครบวงจร และได้มาตรฐานสากล
แผนงาน/โครงการทีส่ าคัญ : แผนพัฒนาโรงงานสารสกัดสมุนไพรไทยให้รองรับปริมาณความต้องการและมีคุณภาพ
ระดับสากล
 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อผู้สูงอายุ เวชศาสตร์ฟื้นฟูและโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังและ เครื่องสาอางที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ
 แผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาทางการแพทย์

10.2 รายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2563
(ตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2562-2564 (ทบทวนปี 2563)
ในปีงบประมาณ 2563 องค์การเภสัชกรรม ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร
โดยแสดงความเชื่อมโยง และบูรณาการ ผ่านแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ไปสู่ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์
ขององค์ ก ารเภสั ช กรรม ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารมองแต่ ป ระเด็ น ความส าเร็ จ ตามมุ ม มองด้ า นการเงิ น (Financial
Perspective) เพียงด้านเดียว แต่พิจารณาถึงมุมมองอื่นๆ ตาม Balanced Scorecard (BSC) อาทิด้านสังคม
(Social Perspective) ด้านลู กค้า (Customer Perspective) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process
Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) โดยสรุปผล
การดาเนินงาน ดังนี้
ด้านสังคม (Social Perspective)
เพื่อให้การตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ ทั้ง ในเรื่องของ ยา วัคซีน และ
สมุนไพร องค์การเภสัชกรรมได้มีการดาเนินโครงการการวิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดใน
การประเมินผลการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรมในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งผลการดาเนินงานในปี 2563
องค์การเภสัชกรรม ได้มีการออกแบบ Detailed design “New Indoor Cultivation Plant”รวมถึงได้จัดทา
ขอบเขตและรายละเอียดของงาน แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 และสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้างงานติดตั้งระบบ Indoor Cultivation Plant เมื่อเดือนกันยายน 2563
และสาหรับตัวชี้วัดอีกตัวคือ ร้อยละของจานวนเงินที่ภาครัฐประหยัดได้จากการดาเนินงานจัดหา
ยาของ อภ. โดยพิจารณาจากเงินงบประมาณที่ภาครัฐสามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อยาเชิงสังคม*/ยา
จาเป็นที่ อภ. ผลิต/จัดหา ในปี 2563 เทียบกับเงินงบประมาณที่ภาครัฐต้องใช้หากมีการซื้อรายการยาจาเป็น
ในราคาจาหน่ายในตลาด ผลการดาเนินงานในปี 2563 ทาได้ร้อยละ 67.54 คือกระทรวงสาธารณสุขสามารถ
ประหยัดได้ 5,568 ล้านบาท ต่อมูลค่างบประมาณหากซื้อจากเอกชน 8,244 ลบ.
*(ยาเชิงสังคม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่องค์การผลิตหรือจัดหา เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ/สนองนโยบายของ
รัฐ/ ทดแทนการนาเข้า/ มีผู้ผลิตน้อยราย ทั้งนี้ให้รวมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรและชีววัตถุ)

ด้านการเงิน (Financial Perspective)
องค์การเภสัชกรรมมียอดจาหน่ายทั้งสิ้น 18,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 527 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
3 โดยสามารถแยกเป็นยอดจาหน่ายยาองค์การเภสัชกรรม 7,876 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 655 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 9 และยอดจาหน่ายยาผู้อื่นผลิต 10,567 ล้านบาท ลดลง 122 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 และกาไรสุทธิ
1,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31
ด้านลูกค้า (Customer Perspective)
องค์การเภสัชกรรมได้มุ่งเน้นการพัฒนาการตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปี 2563 ได้มีการขยายตลาดทั้งในกลุ่มยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทั้งนี้
ยอดจาหน่ายภาคเอกชนขององค์การเภสัชกรรมในปี 2563 เท่ากับ 963 ล้านบาท รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากจานวนรายการ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจาหน่ายในปี 2563 มีจานวนทั้งสิ้น 7 รายการ และจานวนรายการยาใหม่ที่ยื่นขึ้นทะเบียน
อีก 6 รายการ

ในปี 2563 องค์การเภสัชกรรมได้ดาเนินการสารวจความต้องการ ความคาดหวัง ความภักดีและ
ความผูกพัน ตลอดจนประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้องค์การเภสัชกรรมทราบ
ถึงปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความภักดี ตลอดจนได้ส ารสนเทศที่ส ามารถนาไปใช้
ตอบสนองลู กค้ าได้เหนื อกว่าที่ลู กค้าคาดหวัง โดยผลการส ารวจลู กค้าองค์กรโดยรวมมีความคาดหวังต่อ
องค์การเภสัชกรรมสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดส่งสินค้า (4.66 คะแนน) รองลงมาคือ การตอบสนอง
ความต้องกฃารยา/เวชภัณฑ์ที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (4.59 คะแนน) คุณภาพ ประสิทธิภาพและความ
สม่าเสมอของคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ (4.57 คะแนน) ตามลาดับ โดยเมื่อแยกตามกลุ่มลูกค้าพบว่า ทั้งลูกค้า
ภาครัฐ และลูกค้าภาคเอกชนต่างก็มีความคาดหวังต่อการจัดส่งสินค้า เป็นอันดับ 1 เช่นเดียวกันกับภาพรวม
จากการศึกษาความต้องการของลูกค้าองค์กรเกี่ยวกับ บริการติดตามสถานะใบสั่งซื้อ (ตั้งแต่ อภ.
ได้รับใบสั่งซื้อจนได้รับสินค้า) พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการ และหากองค์การเภสัชกรรมสามารถนาเสนอ
บริการนี้ต่อลูกค้า จะยิ่งส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นได้ และจากการสารวจความพึงพอใจต่ อ
ผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์การเภสัชกรรม พบว่า กลุ่มลูกค้าโดยรวมมีความพึงพอใจต่อองค์การเภสัช
กรรม ทีร่ ะดับ 4.19 คะแนน โดยประเด็นด้านราคายาและเวชภัณฑ์เมื่อเทียบกับคุณภาพ (4.41 คะแนน) ได้รับ
คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ การบริการด้านการชาระหนี้ หรือการให้เครดิต (4.37 คะแนน)
และการบริการของพนักงานขาย (4.36 คะแนน) อีกทั้งยังพบว่า ประเด็นที่ต้องได้รับความใส่ใจเนื่องจากได้รับ
คะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่น่า สนใจ (3.71 คะแนน) ความ
เพียงพอต่อความต้องการยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (3.88 คะแนน) และการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า (3.90 คะแนน)
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
องค์การเภสัชกรรมได้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และยกระดับมาตรฐานการผลิตสู่
มาตรฐานสากล โดยได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตตามรูปแบบการผลิต Toyota Production System
(TPS) เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ในการแก้ปัญหา ลดระยะเวลาการผลิต รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของคนและ
เครื่องจักร โดยในปี 2563 มีโครงการที่ปรับปรุงจานวน 5 โครงการ รวมทั้งยังได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บารุงรักษาเครื่องจักรด้วยระบบ LEAN เพื่อเป็นการลด Lead time การบารุงรักษาของเครื่องจักร และให้
เครื่องจักรพร้อมงานตามแผนผลิต ซึ่งในปี 2563 Lead time ที่ลดลงเทียบกับค่าก่อนดาเนินโครงการ และ
จานวนครั้ง Breakdown เฉลี่ยลดลง 50%
สาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบกระจายสินค้า (Logistics) และรองรับการขยายกาลังการ
ผลิต องค์การเภสัชได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ซึ่งผลความคืบหน้าของ
โครงการในปี 2563 ได้รับอนุญาตก่อสร้างจากกรมธนารักษ์ เป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติ
ซื้อ/จ้าง ทาสัญญา
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)
องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจดาเนินงานตามภารกิจที่มุ่งตอบสนองนโยบายด้านสาธารณสุข
ของประเทศ โดยการวิจัยและพัฒนา ผลิต จัดหา และสารองยา เวชภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ องค์การเภสัชกรรมถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรสาคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนขององค์การเภสัชกรรม โดยมีการดาเนินการบริหารทุนมนุษย์ที่คานึงถึงการจัดโครงสร้างงาน อัตรากาลัง

ที่สอดรับกับภารกิจในระยะสั้นและระยะยาว มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก การหมุนเวียนบุคลากรที่เป็น
ระบบ และกาหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์
องค์ ก ารเภสั ช กรรมมี ก ารพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยให้ มี ทั้ ง ความรู้ แ ละทั ก ษะที่
สอดคล้ องกับ การเปลี่ ย นแปลงของธุร กิจ เทคโนโลยี และภาวะการแข่งขัน ซึ่งในปี 2563 ได้ดาเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรสาเร็จ 90 % ตามแผนการพัฒนาบุคลากร รวมถึงจัดให้มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน และมีเทคโนโลยีดิจิทัลด้านทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนให้มีการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ โดย
การเสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรการปลูกฝัง ให้ผู้ปฏิบัติงานมีวินัย จริยธรรม เพื่อเตรียมพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดการสภาพแวดล้อมในการทางานให้เกิ ดความปลอดภัย และมีสวัสดิภาพ
สุขภาพ ซึ่งจะสะท้อนผ่านความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน และการสนับสนุนจากผู้บริหาร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งความสุข และสุขภาพดี

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี
องค์การเภสัชกรรมได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแบบ บูรณาการทุกภาค
ส่ ว นจนเกิดเป็ นวัฒ นธรรมที่ดีขององค์กร โดยยึดหลั กสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล
หลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ OECD หลักการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise - wide risk management) ตาม
กรอบการดาเนินงาน (framework) ของ COSO และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าให้กับองค์กรในเชิงสังคม
และเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรม มีการประกาศ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ
เสี่ ย งและควบคุมภายใน และการปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and Internal
control, Compliance : GRC) ดังนี้
1. กาหนดให้มีนโยบายและระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน และกระบวนการควบคุมและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีแนวทาง
สอดคล้องและบูรณาการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และนาข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบ
และกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นาต้นแบบที่ดีทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และเป็น
ตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่าง
เคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในความเท่าเทียม และความเป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย รวมถึงดูแล ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทาใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และคานึงถึงสิทธิมนุษยชน
4. ให้มีการรายงานผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน การปฏิบัติตามแนวทาง การ
กากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างโปร่งใส ทันเวลา เชื่อถือได้ และเปิดเผย
ข้อมูลให้ผู้ส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้
5. ให้มีระบบการติดตาม ประเมินผล และทบทวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก
6. ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม การบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และสื่อสาร
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเป็นค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
7. ให้มีการสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ สร้างแรงจูงใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง แก่บุคลากร
ทุกระดับ เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์องค์กร ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสีย สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน โดยคานึงถึงค่าใช้จ่าย
และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

8. ให้ฝ่ายบริหารกาหนดแนวทางการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติในรายละเอียดให้เกิดความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริม การ
ดาเนินงาน ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือ
คณะอนุกรรมการ

การดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี 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 และตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ซึ่งได้จัดกิจกรรมใน
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

2. กิจกรรมการประกาศองค์กรคุณธรรม

ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม มาตั้งแต่ปี 2559
โดยมีคณะทางานจัดทาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้ความ
ร่วมมือร่วมใจ และมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน นั้น
ในปี งบประมาณ 2563 องค์การเภสั ช กรรมจะเดินหน้าขับเคลื่ อนองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ โดย
ประกาศเป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้การดาเนินภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมายาวนานกว่า 54 ปี โดยได้
จัดกิจกรรมการประกาศองค์กรคุณธรรมในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาองค์การเภสัชกรรม
พร้อมมอบโล่เชิงสัญลักษณ์ขององค์กรคุณธรรมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

3. แผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริ ต ปี 2563 ผ่านความเห็นชอบ คกก.CG&CSR ในการประชุม ครั้ง ที่
2/2563 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63
4. โครงการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิน งานของหน่ วยงานภาครั ฐ (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
องค์การเภสัชกรรมได้ เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตกับกระทรวงสาธารณสุข 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 คูม่ ือได้ และกิจกรรมตอบคาถามเกี่ยวเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อร่วมแลกรับของรางวัลภายในงาน
2. กิจ กรรมตลาดนั ดแบ่ งปัน ซึ่ งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภ ายในของผู้ปฏิบัติงานใน
รูปแบบตลาดนัดมือสอง เพื่อร่วมแบ่งปันสินค้าราคาพิเศษและร่วมทาบุญโดยมอบรายได้ ส่ว นหนึ่งสมทบทุนเพื่อ
เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

นโยบายด้านการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น
ด้วยองค์การเภสัชกรรมได้ตระหนักถึงความสาคัญต่อผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้น มีการกาหนด
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อีกทั้งตระหนักถึงความสาคัญของมาตรการการ
ป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายใน การป้ อ งกั น การเกิ ด รายการเกี่ ย วโยง และการป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ เพื่ อ ป้อ งกั นกรณีก ารแสวงหาผลประโยชน์จากการดาเนินธุรกิ จขององค์การเภสัชกรรม
อันเป็นส่วนส าคัญ ในการเสริม สร้างการก ากั บ ดูแลกิ จ การที่ ดี และให้ ก ารดาเนินการเป็นไปอย่างถูก ต้อ ง
เหมาะสม สอดคล้อ งกั บ กฎ ระเบียบ และข้อบัง คับ ที่เกี่ ยวข้อง คณะกรรมการองค์ก ารเภสัชกรรมจึงมีมติ
ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้กาหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้
1. ก าหนดให้มีระบบการบริหารจัดการในการก ากั บดูแล การป้องกั นการใช้ข้อมูลภายใน
การป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกัน การแสวงหา
ผลประโยชน์จากข้อมูลการดาเนินธุรกิจขององค์กร
2. คณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ป ฏิ บัติ ง านทุ ก คนต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง และการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
3. คณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คนต้ อ งไม่ น าข้ อ มู ล ความลั บ ภายใน
ขององค์การเภสัชกรรมที่มีสาระสาคัญซึ่งมีผลต่อการดาเนินธุรกิจ เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือบุคคลภายนอก
อันนามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
4. องค์ก ารเภสัชกรรมต้องสื่อสาร เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกั บการดาเนินงานที่สาคัญ
ขององค์กรให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างทันทีและทั่วถึง เพื่อให้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม
5. ให้ ฝ่ า ยบริห ารก าหนดแนวทางการนานโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ใ นรายละเอีย ดให้เ กิ ด
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่ง ประกอบด้วยโครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบการบริห ารจัดการ ระบบการ
ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งาน ระบบติ ด ตาม ประเมิ น และรายงานผลการด าเนิ น งานแก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ
ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้กาหนดแนวทางการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการกาหนดโครงสร้าง
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และให้มีการนามาตรฐานต่าง ๆ เช่น หลักการในการกากับดูแลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐานสากล หลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดขี อง
OECD และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เข้ามาประยุกต์ใช้ รวมทั้งมีการส่งเสริมการดาเนินงานโดย
1.สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารพบพนักงาน
ข่าวประจาสัปดาห์ เสียงตามสาย โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือเวียน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3.ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
โดยมีการรายงานผลการดาเนินงาน โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผลการดาเนินการตาม
มาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อมูลแนวโน้มใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปีงบประมาณ 2563
ด้วยองค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจจัดอยู่ในสาขาสังคม เทคโนโลยี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินงานตามภารกิจที่มุ่งตอบสนองนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยการวิจัยและพัฒนา ผลิต จัดหา
และส ารองยา เวชภั ณ ฑ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบสาธารณสุ ข ของประเทศ ซึ่ ง เป็ น การด าเนิน งานด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process : CSR
in Process) โดยน าหลั กมาตรฐานแนวทางความรับผิ ดชอบต่อสั งคม ISO 26000 มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนิ น งานด้ า นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ประกอบกั บ การที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจตาม
ระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE–AM) โดยมุ่งเน้นการดาเนินงาน ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวน หรือที่เรียกว่า CSR in Process ซึ่งกาหนดให้องค์การ
เภสัชกรรมต้องจัดทา นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. การกากับดูแลองค์กร (Organizational governance) ดาเนินกิจการโดยนาหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีมาเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ขององค์การเภสัช
กรรม เพื่อความโปร่งใสในการดาเนินงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
2. สิทธิมนุษยชน (Human rights) ดาเนินกิจการโดยปฏิบัติตามกฎหมายและคานึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชน ไม่กระทาหรือส่งเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor practices) ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานตามหลักการพื้นฐานของ
สิทธิในการทางาน โดยมีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ดูแลผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเป็นธรรม
ตามกฎหมายและข้อกาหนดขององค์การเภสัชกรรม พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างเป็นระบบ
4. สิ่งแวดล้อม (The environment) ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมมี
ระบบการจัดการมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วย ใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดาเนินกิจการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุด ลดการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
5. การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating practices) ดาเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรม
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทั้งทางกายภาพและทรั พย์สินทาง
ปัญญา ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องทางการค้า
6. ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer issues) ดาเนินกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ใน
การผลิตยาตามที่องค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขกาหนด ตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภค ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อย่างถูกต้อง
ชัดเจนและครบถ้วน รักษาระดับราคายาให้เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงยาได้
7. การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและการพั ฒ นาชุ ม ชน ( Community involvement and
development) ให้ความสาคัญต่อความคาดหวัง ความกังวล ของชุมชนและสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินกิจการขององค์การเภสัชกรรม และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนหรือแก้ไขปัญหาสังคมอย่าง
ยั่งยืน

8. สื่ อสารและส่ งเสริ มให้ ผู้ บ ริห ารและผู้ ปฏิบัติงานทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในด้านความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถบู ร ณาการกั บ งานประจ า ได้ ผ ลงานที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ประเทศชาติและประชาชน
9. ให้ฝ่ายบริหารกาหนดแนวทางการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติในรายละเอียดให้เกิด
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างผู้ รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการ
ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งาน ระบบติ ด ตาม ประเมิ น และรายงานผลการด าเนิ น งานแก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ

นอกเหนือจากการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจของ สคร.
แล้ว องค์การเภสัชกรรมยังได้ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็น
การส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ความช่ว ยเหลื อแก่สั ง คมและชุมชน ซึ่งเป็นการดาเนินงานเพื่ อสั ง คมหลั ง
กระบวนการ หรือที่เรียกว่า CSR after process ดังนี้
CSR after process
โครงการ จีพีโอ เพื่อผู้ประสบภัย
 ภัยหนาว : ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว ยาและเวชภัณฑ์ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่
จังหวัดน่าน ณ สุขศาลาพระราชทาน 3 แห่ง ได้แก่
- สุขศาลาพระราชทานโรงเรียน ตชด. 100 ปีฯ (บ้านสะไล) ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
- สุขศาลาพระราชทานบ้านป่ากา ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
- สุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

 โรค COVID-19 : จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
และแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ ตามสถานที่ให้บริการรถสาธารณะ ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่มีประชาชนมาใช้บริการหนาแน่นจึงมีความเสี่ยงในการแพร่ของโรค ได้แก่ จุด บริการรถแท็กซี่สนามบินดอน
เมือง, บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส. หมอชิต), กรมการขนส่งมวลชลกรุงเทพ (ขสมก. อู่บางเขน) และสถานีเดินรถ
โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)

 อุ ท กภั ย : จั ด ส่ ง ยาและเวชภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย จานวนรวม 6,500 ชุด โดยมอบให้กับสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

โครงการ GPO สู้ภัย COVID-19 เยียวยาสานสัมพันธ์ชุมชน
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รอบองค์การเภสัชกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้แก่ ชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และ ชุมชนตลาดพรธิสาร
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โครงการ GPO Kids
จั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ จ านวน 4 แห่ ง ได้ แ ก่ 1) องค์ ก ารเภสั ช กรรม ถนนพระรามที่ 6
2) โรงงานผลิตยารังสิต 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 3) เทศบาลเมืองทับกวาง ต.ทับกวง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
4) เทศบาลตาบลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

โครงการ GPO Fight Flu
จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี จานวน 1,200 โด๊ส

โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงาน
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ปฏิบัติง านที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีจิต
สาธารณะ จานวน 17 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

โครงการ New Normal School โรงเรียนวิถีใหม่ ห่างไกลโรคโควิด-19
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน :
สนับสุนนเจลแอลกอฮอล์สาหรับล้างมือ 400 กรัม จานวน 20,100 ขวด ยาและเวชภัณฑ์ประจาห้อง
พยาบาล 11 รายการ จานวน 437 ชุด ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยองค์การเภสัชกรรมจัดส่ง
ให้ถึงที่ทั้ง 437 โรงเรียน

 โรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม 13 โรงเรียน
สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนละ 100,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
และการพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรการ New Normal เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในโรงเรียน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
สนองพระราชดาริตามโครงการ อพ.สธ โดยการออกบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการโครงการ
อนุรักษ์พัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ศูนย์หนองระเวียง ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ Plastic Recycle for PPE
กิจกรรมรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในองค์การเภสัชกรรม และเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานร่วม
บริจาคขวดพลาสติก PET เพื่อนาไปรีไซเคิลเป็นชุด PPE สาหรับบุคลากรทางการแพทย์

รายงานประจาปี 2563
เรื่อง โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง
องค์การเภสัชกรรมได้เริ่มดาเนินโครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งตั้งแต่ในปี 2561 โดยตลอดระยะเวลาการดาเนิน
โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรมได้ศึกษาและหาแนวทางการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยองค์การเภสัชกรรมได้ร่วมกับบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ในการดาเนินการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ให้ คณะที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลทางตลาดของยารักษาโรคมะเร็งในทุกกลุ่มการผลิต ได้แก่ ยาเคมีบาบัด (Chemotherapy) และยารักษาแบบ
จาเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted therapy) ทั้งยาเคมีชนิดเม็ดและยาฉีด รวมถึงยาชีววัตถุคล้ายคลึง
ในปี 2563 องค์การเภสัชกรรม ได้ให้คณะที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการ
ลงทุนก่อสร้างโรงงานที่เหมาะสม และศึกษาความเป็นไปได้ในการดาเนินการออกแบบ และก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษา
โรคมะเร็ งดั งกล่ า วในพื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมเขตโครงการพั ฒ นาระเบี ยงเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก EEC (Eastern
Economic Corridor) และพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ในอาเภอทับกวาง จังหวัดสระบุรี และอาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ เมื่ อ เดื อ นพฤษภาคม 2563 โดยได้ ผ ลสรุ ป ว่ า พื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมวนารมย์
หรือ PTT WEcoZi อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความเหมาะสมในการสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง เนื่องจากตั้งอยู่
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ทาให้ลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนรอบข้าง รวมถึงการมีระบบ
สาธารณูปโภคส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของโรงงาน ดังนั้นองค์การเภสัชกรรม และบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
จึงได้ร่วมกันศึกษาและออกแบบโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง โดยลงนามสัญญาร่วมพัฒนาโครงการโรงงานผลิตยารักษา
โรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นความร่วมมือต่อเนื่องจากการดาเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้าง
โรงงานผลิตยาโรคมะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการออกแบบโรงงาน การประเมินมูลค่าการลงทุน และรวมถึงการศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้เวลาประมาณ 14 เดือน หลังจากนั้นจะทาการสรุปผลการศึกษาและประเมินแนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไป โดยมีแผนที่จะดาเนินการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวในปี 2565 เพื่อให้สามารถวิจัยพัฒนาและผลิตยา
รักษาโรคมะเร็งเพื่อจาหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2570
นอกจากนั้น เพื่อให้โรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งขององค์การเภสัชกรรมสามารถรองรับและต่อยอดงานวิจัยจาก
ห้องปฏิบัติการสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความมั่นคงและพึ่งพาตนเองด้านยาของ
ประเทศได้มากขึ้น องค์การเภสัชกรรมจึงได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการช่วยพิจารณาการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสากล

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก องค์การ
เภสัชกรรมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ ได้ดาเนินการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีน
สาหรับใช้ในโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้ ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงการป้องกันและรักษาที่มีประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย รวมถึงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางทางสาธารณสุข
1) โครงการการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดบิ Favipiravir และศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางยาให้แก่ประเทศไทย
Favipiravir เป็นหนึ่งในตัวยาที่ได้รับการรับรองจาก WHO ว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทา
ให้มีความต้องการจากทุกประเทศสูงมาก ส่งผลให้วัตถุดิบ Favipiravir มีราคาสูงและหาซื้อได้ยากหรืออาจไม่สามารถหาซื้อได้
ในกรณี ที่ มี การระบาดของโรคอย่า งรุน แรงเป็น วงกว้ า งในระยะเวลานาน องค์ ก ารเภสัชกรรม ร่ ว มกั บ ส านั ก งานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ปตท. จากัด (มหาซน) จึงมีความร่วมมือในการดาเนินการวิจัยและ
พัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบ Favipiravir เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบทางเภสัชกรรม (API) ที่มีศักยภาพในเชิง
พาณิชย์ เพื่อการสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศไทย โดยในปี 2563 สวทช. ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
สั ง เคราะห์ Favipiravir ในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (Laboratory scale) แล้ ว เสร็ จ ได้ ก ระบวนการที่ ส ามารถสั ง เคราะห์
Favipiravir จากสารตั้ งต้น ชนิด ใหม่ ซึ่ง มีร าคาถู ก กว่ าสารตั้งต้ นที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จจุ บั น โดย สวทช. จะถ่ า ยทอดกระบวนการ
สังเคราะห์ดังกล่าวให้แก่องค์การเภสัชกรรมเพื่อนาไปขยายขนาดการสังเคราะห์เป็นระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot Scale) ต่อไป
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 นอกจากนี้ ในปี 2564 องค์การเภสัชกรรม สวทช. และ ปตท. จะร่วมกัน
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคในการผลิต APIs ในระดับอุตสาหกรรม (Industrial scale) ตลอดจนสารวจหาสถานที่ที่มี
ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการผลิต API อีกด้วย
2) โครงการวิจัยและพัฒนายา Favipiravir 200 mg tablets
องค์การเภสัชกรรมได้ดาเนินการวิจัยและพัฒนายาเม็ด Favipiravir 200 mg ซึ่งเป็นหนึ่งในยาที่มีประสิทธิภาพใน
การรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 และอยู่ในแนวทางการรักษาปัจจุบัน โดยได้คัดเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานในการ
วิจัยและพัฒนา ปัจจุบันดาเนินการวิจัยพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จ และจะเริ่มทดลองผลิตในระดับอุตสาหกรรม
(Production batch) จานวน 360,000 เม็ด ในเดือนมกราคม 2564 จากนั้นจะดาเนินการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence
study) เพื่อศึกษาความเท่าเทียมของประสิทธิผลในการรักษาและความปลอดภัย เทียบกับยาต้นแบบ ในเดือนเมษายน 2564
ต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถยื่นขึ้นทะเบียนตารับยากับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งเมื่อ
ได้รับทะเบียน จะสามารถใช้ยา 360,000 เม็ดดังกล่าวเป็นยาสาหรับการสารองใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ต่อไป
3) โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมมือกับหน่วยงาน Program for Appropriate Technology in Health (PATH), Icahn
School of Medicine at Mount Sinai, บ ริ ษั ท Dynavax Technologies, University of Texas at Austin ป ร ะ เ ทศ
สหรัฐอเมริกา และผู้ผลิตอื่นในต่างประเทศ จานวน 2 บริษัท ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยใช้เทคโนโลยีไข่
ไก่ฟัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 และได้รับทุน
ในการวิจัยเบื้องต้นจากมูลนิธิเมลินดาและเกตส์ วัคซีนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า “NDV-HXP-S COVID-19 Vaccine” เป็นวัคซีน
ชนิดเชื้อตายที่ผลิตจากไวรัสนิวคาสเซิล (NDV) สายพันธุ์ LaSota ซึ่งมีการตัดแต่งพันธุกรรมโดยการเพิ่มรหัสพันธุกรรมของ
โปรตี น Spike (S) ของไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019 ร่ ว มกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการเพิ่ ม ความคงสภาพของโปรตีน
(HexaPro)

ปัจจุบัน โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ จ.สระบุรี ได้ดาเนินการผลิตแอนติเจนเข้มข้นของ NDV-HXP-S COVID-19
Vaccine ในระดับต้นแบบ (pilot scale) แล้วเสร็จ และนามาใช้ในการศึกษาในสัตว์ทดลอง ได้แก่ การศึกษาความสามารถ
ของวัคซีนในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immunogenicity) ในหนูเม้าส์, การศึกษาประสิทธิภาพของวั คซีน (Challenge study)
ในแฮมสเตอร์ และการศึกษาความเป็นพิษจากการให้วัคซีนซ้า (Repeated-dose toxicity) ในหนูแรท ผลเบื้องต้นแสดงให้
เห็นว่าวัคซีนมีความปลอดภัย และสามารถกระตุ้นการสร้าง neutralizing antibodies ในหนูเม้าส์ สอดคล้องกับผลการ
ป้องกันโรคในแฮมสเตอร์
นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมกาลังจะดาเนินการผสมและแบ่งบรรจุวัคซีน และยื่นขออนุญาตดาเนินการศึกษาวิจัย
ทางคลินิกระยะที่ 1/2 ต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยจะศึกษาความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน
ใน 2 รูปแบบ คือ วัคซีนแบบแอนติเจนเดี่ยว และวัคซีนแบบแอนติเจนร่วมกับสารเสริมฤทธิ์ชนิด CpG 1018 ของบริษัท
Dynavax โดยมีเป้าหมายการใช้วัคซีนเป็นแบบการให้ 2 โด๊ส ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564
โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตาย
องค์การเภสัชกรรมได้ดาเนินการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตายแบบ 3 สายพันธุ์
โดยใช้เทคโนโลยีการใช้ไข่ไก่ฟักอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากสถาบัน KAKETSUKEN ประเทศ
ญี่ปุ่น และองค์การอนามัยโลก ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมสามารถดาเนินการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมที่โรงงานผลิต
(วัคซีน) ชีววัตถุ จ.สระบุรี ในปี 2563 องค์การเภสัชกรรมอยู่ระหว่างดาเนินการยื่นเอกสารและผลการศึกษาวิจัยทางคลินิก
ระยะที่ 3 เพื่อขอขึ้นทะเบียนวัคซีนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ เริ่มต้นการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตายแบบ 4 สายพันธุ์ ใน
รูปแบบ single-dose prefilled syringes ซึ่งได้ดาเนินการศึกษาความเป็นพิษจากการให้วัคซีนซ้าในหนูแรท (Repeateddose toxicity) และการศึ ก ษาความเป็ น พิ ษ ต่ อ การพั ฒ นาตั ว อ่ อ นหนู แ รท (Developmental toxicity) และคาดจะเริ่ ม
ทาการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1/2 ในช่วงกลางปี 2564
โครงการกัญชาทางการแพทย์
องค์การเภสัชกรรมได้ดาเนินโครงการกัญชาทางการแพทย์อย่างครบวงจรมาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในราคา
ที่เหมาะสม โดยในปี 2563 ได้ดาเนินการตามแผนงานสาคัญต่างๆประกอบด้วย
1) การปลูกกัญชาบนพื้นที่ 100 ตารางเมตรขององค์การเภสัชกรรม อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รูปแบบในอาคาร
(Indoor Cultivation) ด้วยเทคโนโลยีระบบรากลอย (Aeroponics)
ดาเนินการปลูกกัญชา 3 สายพันธุ์ ได้แก่ High THC, High CBD และ THC:CBD 1:1 สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็น
ดอกกัญชาแห้งจานวน 61 กิโลกรัม และนาเข้าสู่กระบวนการสกัด ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาชนิดหยดใต้ลิ้น 3 สูตร
(GPO THC, GPO CBD และGPO THC:CBD 1:1) จานวนรวม 20,847 ขวด
ในปี 2563 องค์การเภสัชกรรมได้จาหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลที่มีคลินิกกัญชาที่
ให้บริการผู้ป่วยทั้งในภาครัฐและเอกชน จานวน 88 แห่ ง ปริมาณ 8,034 ขวด และสนับสนุนให้กับสถานพยาบาลที่มีคลินิก
กัญชาเพื่อใช้ภายใต้รูปแบบพิเศษและโครงการวิจัย จานวน 11 แห่ง ปริมาณ 7,395 ขวด เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนให้แก่แพทย์
ผู้สั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ใช้ประกอบการวินิจฉัยและให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การขยายกาลังการผลิตด้านการเพาะปลูกและการสกัด
เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมได้อย่างเพียงพอ
องค์ ก ารเภสั ชกรรมได้ ขยายพื้น ที่ ก ารเพาะปลูก แบบ Indoor เพิ่ ม อี ก 1,700 ตารางเมตร ปลู ก ด้ ว ยระบบน้าหยด (Drip
irrigation system) ในพื้นที่อาคารผลิตสมุนไพรและเคมีภัณฑ์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างและติดตั้งระบบเพาะปลูก และเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมโครงการจั ดทาข้อตกลงคุณธรรม โดยดาเนินงานร่วมกับคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้าน
คอรัปชั่น (ประเทศไทย) อย่างต่อเนื่อง
ไม่เพียงเท่านั้น องค์การเภสัชกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนกัญชาทางแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยโครงการปลูกกัญชา
ทางการแพทย์ในรูปแบบโรงเรือน (Greenhouse) ภายใต้ชื่อ GPO Canna House บนพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อาเภอหนอง
ใหญ่ จังหวัดชลบุรี พื้นที่ปลูกกัญชา 1,552 ตารางเมตร พัฒนาการปลูกกัญชาในรูปแบบโรงเรือน (Greenhouse) โดยมีระบบ
ควบคุมสภาวะการปลูก ได้แก่
ระบบ Pad and fan โรงเรือนที่สามารถลดอุณหภูมิด้วยระบบระเหยน้า เหมาะสาหรับการปลูกกัญชา
ในช่วงระยะเจริญทางลาต้น
โรงเรือน HAC โรงเรือนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ เหมาะสาหรับการปลูกกัญชาทาง
การแพทย์ในช่วงระยะออกดอก
โรงเรือน 0pen air ระบบระบายอากาศธรรมชาติ จานวน 2 โรงเรือน เป็นโรงเรือนแบบเปิด แต่ติดตั้ง
หลังคาเพื่อป้องกันฝนและติดตั้งตาข่ายเพื่อป้องกันแมลงขนาดใหญ่ โดยโรงเรือนชนิดนี้มีต้นทุนต่าทั้งในด้านค่าใช้จ่ายก่อสร้าง
และการบริหารจัดการ
และรูปแบบการปลูกกลางแจ้ง หรือ Outdoor เพื่อพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง รวมถึงศึกษาการปรับตัวของกัญชากับ
สภาวะแวดล้อมของประเทศไทย
โรงเรือนปลูกกัญชาทางแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม หรือ GPO Canna House มีความสาคัญยิ่งต่อการผลิตเพื่อให้
ได้มาซึ่งวัตถุดิบกัญชาคุณภาพมาตรฐาน และเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและวิธีการปลูกตามมาตรฐานเมดิ
คัลเกรดของไทย โดยได้ทาพิธีเปิดและปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบโรงเรือนเมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาซึ่งมีนาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีดังกล่าว
ทั้งนี้จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกทั้งในรูปแบบ Indoor และ โรงเรือน (Greenhouse) จะทาให้ ได้วัตถุดิบกัญชา
เข้าสู่กระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้เตรียมรองรับการผลิตสารสกัดกัญชาด้วยกาลังการผลิตในปริมาณ
115 กิโลกรัมต่อปี และสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาชนิดหยดใต้ลิ้นได้ถึง 1,400,000 ขวดต่อปี ทาให้ผลิตภัณฑ์
กัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมเข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น

3) การดาเนินงานผลิตกัญชาทางการแพทย์สู่ระดับอุตสาหกรรม
องค์การเภสัชกรรมให้ความสาคัญต่อการเพิ่มปริมาณวัตถุดิบในการเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อให้มีใช้
อย่างเพียงพอ จึงได้ดาเนินการแสวงหาพันธมิตรร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางพัฒนาสมุนไพร
เพลาเพลิน เพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์ วิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์มเมล่อน วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์เพชรลานนา จ.ลาปาง ในการร่วมปลูกกัญชาทางการแพทย์อย่างมีมาตรฐานเพื่อเป็นวัตถุดิบสาหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
กัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมต่อไป รวมทั้งได้ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กัญชาในรูปแบบต่างๆให้มีความหลากหลาย เช่น รูปแบบยาเม็ด ครีม แผ่นแปะ ยาเหน็บ แคปซูลเจล ฯลฯ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้ทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการรักษามากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
ชนิดหยดใต้ลิ้นขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 3 สูตร ได้แก่ GPO THC, GPO CBD และ GPO THC:CBD (1:1) ซึ่งได้ถูกนาไปใช้ใน
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน องค์การเภสัชกรรมจึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง ผล
การศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมภายใต้รูปแบบพิเศษ SAS และโครงการวิจัยทางคลินิก
ขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยมีแพทย์เภสัชกรจากคลินิกกัญชาทั่วประเทศ 30 แห่ง ตลอดจนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ
กรมการแพทย์ ได้แก่ สถาบันประสาทวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์จากการการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมในโรคและภาวะที่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษา
ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง อาการปวดประสาท อาการปวดเรื้องรัง อาการนอนไม่หลับ โรคพาร์กินสัน
อาการกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง อาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบาบัด โรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
ภาวะเบื่ออาหารและน้าหนักลดในผู้ป่วยเอดส์ โรควิตกกังวล และสะเก็ดเงิน จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ มี ก าร
ตอบสนองต่อการรักษาที่ดี ไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรง อย่างไรก็ตามผลการศึกษาดังกล่าวเป็นผลการศึกษาเบื้องต้น
จาเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมยังคงสนับสนุนให้มีการเก็บข้อมูลผลการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ภายใต้
รูปแบบพิเศษและในโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แพทย์ เภสัชกร ผู้สั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว
เป็นแนวทางประกอบการวินิจฉัยและให้การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
แท้จริง

อัตรากาลัง/Manpower (ขอขอ้มลู จาก ฝ่ายทรัพฯ)
หน่วยงาน
Organization

ลูกจ้างประจา
Permanent

รวม
Total

11
0
38
4
0
238
9
9

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
Temporary
0
0
0
0
0
1
0
0
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โรงงำนผลิตยำรังสิต 1/Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1
กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1/Quality Assurance Rangsit
Pharmaceutical Production Plant 1
กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ/Quality Assurance Biological Product

9

0

9

27
127

0
0

27
127

26
0
23

0
0
0

26
0
23

31
220
45

0
9
4

31
229
49

4

0

4

รวม/Total

821

14

835

11
0
38
4
0
239
9
9

จาแนกตามวุฒิการศึกษา/Categorized by Education Background
รหัสผู้ปฏิบัติงาน
Column Labels
ตำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ/Under-Diploma
ปริญญำตรี/Bachelor’s Degree
ปริญญำโท/Master’s Degree
ปริญญำเอก/Doctorate
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ/Vocational-Diploma
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง/High Vocational Certificate
รวม Total

พนักงาน
Staff

ลูกจ้างประจา
Permanent

745
808
169
45
396
210
2,373

688
45
3
3
58
37
834

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
Temporary
14
0
0
0
0
0
14

รวม
Total
1,447
853
172
48
454
247
3,221

โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจที่องค์การเภสัชกรรมร่วมลงทุน
องค์การเภสัชกรรม ได้ร่ว มกับเอกชนจัด ตั้งบริษัท ร่วมลงทุน เพื่อ ดาเนินุุรกิจท่่เ็นน็รโยชชน์รรือ
เก่่ช วเนื่ องกับวัต ถุ็รโสงค์ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่ง็ัจจุบัน องค์การเภสัชกรรม ได้ร่วมลงทุนกับ
ภาคเอกชนทั้งสิ้น 3 บริษัท สรุ็ดังน่้ (ข้อมูล ณ 30 กันชาชน 2562)

องค์การเภสัชกรรม

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จากัด

General Hospital Products Public
Company Limited

Thai Herbal Products Company
Limited

บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ ริเออร์ ชีววัตถุ จากัด
Government Pharmaceutical
Organization-Merieux Biological
Products Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้นขององค์ การเภสัชกรรม GPO’s
Shares ร้ อยละ 40

สัดส่วนการถือหุ้นขององค์ การเภสัชกรรม GPO’s
Shares ร้ อยละ 49

สัดส่วนการถือหุ้นขององค์ การเภสัชกรรม GPO’s
Shares ร้ อยละ 49

สัดส่วนการถือรุ้นขององค์การเภสัชกรรม
GPO’s Shares
ร้อชลโ 40 (4.8 ล้านรุ้น)
40% (4.8 million)

สัดส่วนการถือรุ้นขององค์การเภสัชกรรม
GPO’s Shares
ร้อชลโ 49 (39.2 ล้านบาท)
49% (THB 39.2 million)

สัดส่วนการถือรุ้นขององค์การเภสัชกรรม
GPO’s Shares
ร้อชลโ 49 (147 ล้านบาท)
49% (THB 147 million)

ธุรกิจหลัก
ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือ
Core Business Authorized หุ้นขององค์การ
Capital
เภสัชกรรม
GPO’s Shares
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
น้าเกลือ, น้าชา 120 ล้านบาท ร้อชลโ 40 (4.8
General Hospital Products Public Company Limited ล้างไต
THB 120
ล้านรุ้น)
สานักงานใรญ่: อาคารบริราร เลขท่่ 101/99 ซอชนวนคร 7
: Normal
million
40% (4.8
ถนนพรลยชุิน อาเภอคลองรลวง จังรวัด็ทุมุาน่ 12120
Saline
million)
Address : 101/99 Soi Navanakorn7,Phaholyothin Road, Solution,
Khlong Luang District, Pathum Thani 12120
Dialysis
ยทร. 0-2073-0490-6 ยทรสาร 0-2073-0497-8 แลโ 0-2072- Solution
4700
Tel. : 0-2073-0490-6 Fax : 0-2073-0497-8 and 0-20724700
ยรงงาน: 101/99 ซอชนวนคร 7 ถนนพรลยชุิน อาเภอคลอง
รลวง จังรวัด็ทุมุาน่ 12120
Factory : 101/99 Soi Navanakorn7, Phaholyothin Road,
Khlong Luang District, Pathum Thani 12120
ยทร. 0-2529-2560-4 ยทรสาร 0-2529-2566
Tel. : 0-2529-2560-4 Fax : 0-2529-2566
คลังพัสดุ: เลขท่่ 101/38 ซอชนวนคร 7 ถนนพรลยชุิน อาเภอ
คลองรลวง จังรวัด็ทุมุาน่ 12120
Address : 101/38 Soi Navanakorn7,Phaholyothin Road,
Khlong Luang District, Pathum Thani 12120
ยทร. 0-2073-0490-6 ยทรสาร 0-2073-0497-8 แลโ 0-20724700
Tel. : 0-2073-0490-6 Fax : 0-2073-0497-8 and 0-20724700

บริษัท

เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th/
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทช จากัด
Thai Herbal Products Company Limited
(สานักงาน) (ยรงงาน) 130/149 รมู่ท่ 3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อช จ.
พรโนครศร่อชุุชา 13170
Address: 130/149 Mu 3, Wangnoi District, Phra Nakhon
Si Ayutthaya 13170
ยทร 0-3572-1445-77 ยทรสาร 0-3572-1744
Tel. : 0-3572-1445-77 Fax : 0-35372-1744
เว็บไซต์ : https://thaiherbinfo.com

ชาสมุนไพร
Herbal
Products

80 ล้านบาท
THB 80
million

ร้อชลโ 49
(39.2 ล้าน
บาท)
49% (THB
39.2 million)

บริษัท

บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จากัด
Government Pharmaceutical Organization-Merieux
Biological Products Company Limited
สถานท่่ตั้ง : นิคมอุตสารกรรมเกตเวช์ซิต่้ 241 รมู่ 7 ตาบลรัว
สายรง อาเภอแ็ลงชาว จังรวัดฉโเชิงเทรา 24190
Address : Gateway City Industrial Estate 241 Mu 7, T.
Hua Sam Rong, Plaeng Yao District, Chachoengsao
24190
ยทรศัพท์ 0-3857-9200 ยทรสาร 0-3857-5428
Tel. : 0-3857-9200 Fax : 0-3857-5428

ธุรกิจหลัก Core ทุนจดทะเบียน
Business
Authorized
Capital
ผลิตแลโ
จารน่าชวัคซ่น
็้องกันยรคในคน
Manufacture
and Sell
Human
Vaccine

300 ล้านบาท
THB 300
million

สัดส่วนการถือ
หุ้นของ
องค์การเภสัช
กรรม GPO’s
Shares
ร้อชลโ 49
(147 ล้านบาท)
49% (THB
147 million)

