แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
องค์การเภสัชกรรม

จัดทาโดย
สานักบริหารยุทธศาสตร์
องค์การเภสัชกรรม

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2564
องค์การเภสัชกรรม

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ความเป็นมา
องค์การเภสั ช กรรม (อภ.) เป็นรัฐ วิส าหกิจ สั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข จัดอยู่ในสาขาสั งคม
เทคโนโลยี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 องค์การเภสัชกรรมดาเนินงานตาม
ภารกิจที่จะสนองนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศโดยผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสาธารณสุข
ของประเทศ ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์สารองไว้ยามฉุกเฉินเพื่อความ
มั่นคงของชาติ
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
1) ผลิตยาและเวชภัณฑ์
2) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
3) ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์
5. ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมมีสานักงานใหญ่และโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตยารังสิต 1 ซึ่งดาเนินการผลิตต้าน
ไวรัสเอดส์ และยาทั่วไป และโรงงานผลิตวัตถุดิบทั้งเคมีภัณฑ์และสารสกัดสมุนไพร โดยตั้งอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายก คลอง 10 อาเภอธัญบุรี ปทุมธานี บนเนื้อที่ 102.77 ไร่ รวมทั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัด
ใหญ่/ไข้หวัดนก ซึ่งกาลังดาเนินการก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ อ.ทับกวาง จังหวัดสระบุรีบนเนื้อที่ 145 ไร่ ในส่วนของ
การกระจายสินค้าในภูมิภาค มีองค์การเภสัชกรรมสาขาภาค 3 แห่งคือ สาขาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี สาขาภาคใต้ จ.สงขลา กระจายยาผ่านทางโรงพยาบาล และสถานบริการ
สาธารณสุขทั่วประเทศ องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีร้านยาขององค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นช่องทางให้การ
กระจายยาสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยจัดจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทั้งที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม และผู้ผลิตอื่นๆ ใน
ราคาย่อมเยา ร้านยาองค์การเภสัชกรรม ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวม 8 แห่ง
จานวนพนักงาน มีทั้งหมด 3,221 คน ประกอบด้วย พนักงาน 2,375 คน แบ่งเป็น พนักงาน
ระดับปริญญาเอก 45 คน ปริญญาโท 169 คน ปริญญาตรี 782 คน ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 1363 คน และ
ลูกจ้างมีจานวน 830 คน (ข้อมูล วันที่ 30 มีนาคม 2564)
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ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและหน่วยงาน
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1.4 กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจาปี 2564 องค์การเภสัชกรรม
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สานักบริหารยุทธศาสตร์ มี.ค. – เม.ย.
สานักบริหารยุทธศาสตร์

ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และข้อกาหนดของ
การจัดทาแผนปฏิบัติการ

1. สานักบริหารยุทธศาสตร์กาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนินการ
และจัดทาแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ และออกบันทึกภายใน
พร้อมแบบฟอร์มไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี และแผนบริหารความเสี่ยง

1. แบบฟอร์มแผนปฏฺบัติการ
ประจาปี
2. กาหนดการจัดทาแผนวิสาหกิจ
และแผนปฏิบัติการประจาปี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผน

1. (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปี

สานักบริหารยุทธศาสตร์

1. แผนปฏิบัติการประจาปี ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก คคก.อภ.

สานักบริหารยุทธศาสตร์

1. เล่มแผนวิสาหกิจ องค์การเภสัช

1. ผู้บริหาร
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สานักบริหารยุทธศาสตร์ เม.ย. – พ.ค.
1. ผู้บริหารระดับสูง
2. คกก.อภ.
3. ผู้มีส่วนได้เสีย

1. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
องค์การเภสัชกรรม
2. นโยบายจากผู้บริหารระดับสูง
3. ข้อเสนอแนะจาก คกก.อภ.

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี และกาหนดเป้าหมายของแผน พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้องและความเขื่อมโยงกับกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งแผนบริหารความเสี่ยง

สานักบริหารยุทธศาสตร์ มิ.ย. – ก.ค.
สานักบริหารยุทธศาสตร์

4. (ร่าง) แผนวิสาหกิจ
องค์การเภสัชกรรม
5. (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปี

3. นาเสนอ (ร่าง) หนังสือแผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม
ประจาปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
เพื่อขอความเห็นชอบต่อ คกก.บริหาร และ คกก.อภ.

สานักบริหารยุทธศาสตร์ ส.ค. – ก.ย.
สานักบริหารยุทธศาสตร์

(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปี

4. จัดทารูปเล่มสมบูรณ์ของหนังสือแผนวิสาหกิจ องค์การเภสัช
กรรมประจาปี และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ เพื่อส่ง
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ
หน่วยงานภายใน พร้อมทั้งเผยแพร่ในระบบ Intranet

กรรม และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ

สานักบริหารยุทธศาสตร์ ก.ย.
สานักบริหารยุทธศาสตร์

แบบสอบถามการรับรู้ต่อการจัดทา
และถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ /
แผนปฏิบัติการ

5.1 สานักบริหารยุทธศาสตร์จัดทาแบบสอบถามการรับรู้ต่อการ
จัดทาและถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ / แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งมี
การประเมินประสิทธิผลของช่องทางการถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ
และแผนปฏิบัติการประจาปี องค์การเภสัชกรรม
5.2 สานักบริหารยุทธศาสตร์นาส่งหนังสือแผนฯ พร้อม
แบบสอบถามฯ ให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การ
สื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักบริหารยุทธศาสตร์ได้มี
การ Upload หนังสือแผนฯ ขึ้นในระบบ Intranet เพื่อเผยแพร่
ให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์การเภสัชกรรมรับทราบด้วย
5.3 สานักบริหารยุทธศาสตร์ได้มีการส่ง Link QR Code ของ
แบบสอบถามฯ ไปใน Group Line ของผู้บริหารที่เข้าประชุม
จัดทาแผนร่วมกัน
5.4 สานักบริหารยุทธศาสตร์รวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งประมวลผลที่
ได้จากการทาแบบสอบถามฯ และนาผลที่ได้มาใช้ในการ
ปรับปรุงในการจัดทาแผนฯ ครั้งต่อไป
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ผู้บริหารระดับผู้อานวยการฝ่าย ก.ย.
สานักบริหารยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจาปี

6.1 ผู้บริหารระดับผู้อานวยการฝ่ายถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้กับ
บุคลากรภายใต้กากับดูแลผ่านการประชุมฝ่าย และการจัดทา
Performance Agreement (KPI แผนปฏิบัติการ) ของระดับ
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
6.2 ฝ่ายงานต่างๆ พิจารณาแผนปฏิบัติการในความรับผิดชอบของ
ฝ่าย และพิจารณาผู้เกี่ยวข้องภายนอก (ผู้ส่งมอบ คู่ค้า) จากนัน้
จะสื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจัด
ประชุม , บันทึกภายใน

Performance Agreement (KPI)
แผนปฏิบัติการ) ของระดับ
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า

สานักบริหารยุทธศาสตร์

1. รายงานผลการดาเนินงานของ
แผนปฏิบัติการในระบบ (SM
Online)

1. คกก.อภ.
2. สานักบริหารยุทธศาสตร์

แผนปฏฺบัติการทบทวน/
ปรับเปลี่ยนแผนงานหรือเป้าหมาย
(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

3. คกก.อภ.
4. ผู้บริหารหน่วยงาน
5. สานักบริหารยุทธศาสตร์

สานักบริหารยุทธศาสตร์ ก.ย.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติงาน

1. แผนปฏิบัติการประจาปี
2. ระบบ SM Online
3. แผนบริหารความเสี่ยง

7.1 สานักบริหารยุทธศาสตร์จัดทาบันทึกไปยังหน่วยงาน แจ้งให้
บันทึกผลสาเร็จของแผนปฏิบัติงานในระบบ (SM Online)
7.2 สานักบริหารยุทธศาสตร์ตรวจสอบผลการดาเนินงานของ
แผนปฏิบัติการในระบบ (SM Online) ว่าครบถ้วนตามเวลา
หรือไม่
7.3 สานักบริหารยุทธศาสตร์มีการรายงานผลสาเร็จของแผนปฏิบัติ
การ ในการประชุม EPR สาหรับตัวชี้วัดของแผนงานที่สาคัญ
เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและเร่งรัดผลของแผนในกรณีที่
แผนปฏิบัติการมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สานักบริหารยุทธศาสตร์ มี.ค. – เม.ย.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติงาน

4. แผนปฏิบัติการประจาปี
5. ข้อมูลปัจจัยภายใน/ภายนอก ที่มี
ผลกระทบต่อเป้าหมายและ
ขั้นตอนการดาเนินงานของแผน
ปฏิบัตการ

8.1 หน่วยงานวิเคราะห์และคาดการณ์ผลการปฏิบัติงานทีมีการ
ทบทวน/ ปรับเปลี่ยนแผนงานและเป้าหมายกรณีที่มคี วาม
แตกต่างระหว่างผลการดาเนินงานในปัจจุบนั หรือที่คาดการณ์
ไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้
กรณีปกติ จะเป็นการทบทวนแผนปฏิบัติการกลางปี โดยมีการ
ติดตามผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดที่สาคัญ ทุกเดือนผ่านการ
ประชุม EPR และรายงานผลในที่ประชุมคกก.อภ. เมื่อเกณฑ์ชี้
วัดที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าระดับ 3 ผู้รับผิดชอบต้อง
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือปรับแผนใหม่
กรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ การปรับเปลี่ยนจะ
มีการนาเสนอในที่ประชุม DD ซึ่งมีการประชุมทุกสัปดาห์ หรือมี
การประชุมวาระพิเศษได้ทันที เพื่อประเมินสถานการณ์ และสั่ง
การผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนการดาเนินงาน เพื่อรองรับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือปฏิบัติการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (BCP)
8.2 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ ต้องมีการรายงานให้
ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
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1.5 การกาหนดความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages : SA)
และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges : SC)
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages : SA)
SA1 เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มยาต้านไวรัส (ARV) รายหลักของประเทศ
SA2 Privilege ขององค์การเภสัชกรรมในการขายยาแก่ภาครัฐ
SA3 Supply Chain ที่มีกาลังการผลิตสูงและครบวงจร
SA4 มีระบบ VMI มีช่องทางการจาหน่ายภาครัฐที่กว้างขวาง
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges : SC)
SC1 การแข่งขันทางการตลาดภายในอุตสาหกรรมยา
SC2 การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทันความต้องการและการเติบโตขององค์กร
SC3 การปรับและยืดหยุ่นกระบวนการผลิตเพื่อรองรับแผนการขาย
1.6 ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency : CC)
ในการกาหนดความสามารถพิเศษขององค์การเภสัชกรรม ผู้บริหารระดับสูงได้มีการทบทวน
เกณฑ์ในการกาหนดความสามารถพิเศษขององค์กร ได้แก่
- สร้างคุณค่า (Valuable)
- หายาก (Rareness)
- เลียนแบบได้ยาก (Imitability)
รวมทั้ ง ได้ มี ก ารพิ จ ารณาจุ ด แข็ ง และปั จ จั ย น าเข้ า ต่ า งๆ เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ที่ ก าหนด
และได้ ส รุ ป ความสามารถพิ เศษขององค์กร เพื่อนาไปใช้ในการจั ดท าแผนยุทธศาสตร์ และสื่ อสารให้ กั บ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการจัดดาเนินงานต่อไป ดังนี้
CC1 มีความคล่องตัวในการตอบสนองนโยบายของ ภาครัฐและความต้องการในด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ
CC2 มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม่
CC3 มีความสามารถในการบริหาร Supply Chain เพื่อวิจัย ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ์ในปริมาณ
ที่สูงเพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

หน้า | 6

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2564
องค์การเภสัชกรรม

1.7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
กลุ่ม
ลูกค้า

รายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
- คลินิก
- ร้านขายยา
- ประชาชน
ผู้ส่งมอบ คู่ค้า - ผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ายวัตถุดบิ บรรจุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์การบรรจุ
- ผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่าย เครือ่ งมือวิเคราะห์
เครื่องจักรกลการผลิต
- บริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้าง
- บริษัทไปรษณีย์ไทย
- บริษัทจัดหาแรงงาน (Out-source)
- Subcontract โรงงานจ้างผลิต
- งานวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน
- สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตรวจสอบ
- องค์การอนามัยโลก
หน่วยงานให้ - สานักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
การรับรอง
- กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรฐาน
- สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ความคาดหวัง/ความกังวล
1. สินค้าและบริการทีด่ ีและส่งมอบตรงเวลา
2. การบริการหลังการขาย
3. ยาขาดคราว
1. ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความรวดเร็ว
ในการชาระหนี้
2. การติดตามการดาเนินงานตั้งแต่การได้รับ
วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ จนถึงการจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามแผนและมีประสิทธิภาพ

1. การรับรองตามมาตรฐานตามกฏหมาย
2. มีระบบมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และมีผู้
ประสานงานที่อานวยความสะดวกในการเข้ามา
ตรวจประเมิน
3. ปฏิบัติตาม ASEAN Harmonization
Guideline และคู่มือประชาชน ให้ดาเนินการได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
หน่วยงาน
- สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
1. นโยบายกระทรวงไม่บรรลุตามเป้าหมาย/
กากับ
(สคร.)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการ - กระทรวงการคลัง
2. Organization Performance
- รมต.กระทรวงสาธารณสุข
3. การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต
- คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
4. การติดตามความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาจนถึง
- สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
การออกสู่ตลาดให้เป็นไปตามแผน
5. องค์การมีความเจริญเติบโตอย่างมัน่ คงและยั่งยืน
6. อภ.เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
ชุมชน
ชุมชนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม จานวน 4 แห่ง 1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย
2. มีระบบจัดการมลพิษที่เกิดจากดาเนินงานตาม
- พื้นที่สานักงานใหญ่พระรามที่ 6
มาตรฐาน โดยไม่มีข้อร้องเรียนจากหน่วยงานหรือ
- พื้นที่องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี
ชุมชนรอบข้าง
จังหวัดปทุมธานี
3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
- พื้นที่องค์การเภสัชกรรม
โรงงานผลิตวัคซีน ตาบลทับกวาง
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
- พื้นที่องค์การเภสัชกรรม
อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
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กลุ่ม
NGOs
สหภาพ
แรงงาน

พนักงาน

รายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เครือข่ายโรคต่าง ๆ ได้แก่
- เครือข่ายผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี แห่งประเทศไทย
- สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
- ชมรมธาลัสซีเมีย
- ชมรมเบาหวาน
- สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
- สหภาพแรงงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม
- ผู้บริหาร
- หัวหน้างาน
- พนักงาน
- ลูกจ้าง
- ครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน

ความคาดหวัง/ความกังวล
1. ความเป็นธรรมและความร่วมมือ
2. HR management
3. การร้องเรียนของประชาชน

1. สวัสดิการ ความเป็นธรรม ความมั่นคง ในการ
ประกอบอาชีพ
2. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี
3. สิทธิของแรงงาน

1.8 ปัจจัยความยั่งยืน
ผู้บริหารระดับสูงได้กาหนดปัจจัยความยั่งยืนจากการวิเคราะห์ปัจจัยนาเข้าต่างๆ ทั้งปัจจัยภายใน
ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาตร์การดาเนินธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม ความเสี่ยงและโอกาสในการดาเนิน
ธุรกิจขององค์การเภสัช กรรม และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความคาดหวังของผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย เป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาจาก ปั จ จั ย
ความยั่งยืนของหน่วยงานที่เป็น Best Practice ประกอบในการกาหนดประเด็นที่เป็นปัจจัยความยั่งยืนของ
องค์ ก ารเภสั ช กรรม ซึ่ ง ได้ มี ก ารน าปั จ จั ย ความยั่ง ยื นไปก าหนดเป็น นโยบายการพั ฒ นาความยั่ง ยืน และ
ประกาศใช้นโยบาย
ส าหรั บ การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานตามนโยบายการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น โดยจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของปัจจัยความยั่งยืน และให้ทุกหน่วยงานดาเนินการตามแผน ประเมินผลการดาเนินงานและ
รายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม และได้มีการทบทวนปัจจัยความยั่งยืนขององค์การ
เภสั ช กรรม เพื่อปรั บ ปรุ งนโยบายให้ ส อดคล้ อ งตามบริบ ทและสภาพการณ์ปัจจุบั น ซึ่ง ปัจจัยความยั่ ง ยื น
ขององค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 1. การกากับดูแล/การบริหารจัดการองค์กร 2. เศรษฐกิจ
3. สังคม 4. สิ่งแวดล้อม
การกากับดูแล/การบริหาร
จัดการองค์กร
 จริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ
 การกากับดูแลกิจการที่ดี
 วัฒนธรรมองค์กร
 การบริหารความเสี่ยง
 การบริหารจัดการผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

 สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ
 การบริหารจัดการห่วง
โซ่อุปทาน
 การบริหารจัดการลูกค้า
สัมพันธ์
 การวิจัยและพัฒนา
 การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม

 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
 ความปลอดภัยและอา
ชีว อนามัย
 สิทธิมนุษยชน
 ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
 ความมั่นคงทางยาของ
ประเทศ

 การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
 การจัดการของเสีย
 การจัดการก๊าซเรือน
กระจก
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1.9 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรหลัก เพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ
ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน”
การกาหนดทิศทางองค์กร เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การประจาปี ระยะสั้นและระยะยาวขององค์การเภสัชกรรม โดยคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้กาหนด
ประเด็นสาคัญในแต่ละองค์ประกอบของวิสัยทัศน์เพื่อที่จะนาไปถ่ายทอดเป็นแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการขององค์กร ดังนี้
ประเด็นวิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลัก”

“เพื่อความมั่นคงทางยา
และเวชภัณฑ์ของ
ประเทศ”

“มีนวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าและยั่งยืน”

ประเด็นสาคัญที่นาไปถ่ายทอดเป็นแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
 สร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์
- ให้ความสาคัญกับการผลิตเอง เพื่อความมั่นคงทางยา ของประเทศ
 ดารงไว้ซึ่งอุตสาหกรรมยาในประเทศ
- พัฒนา Supply chain ที่เข้มแข็ง
- สร้าง Strategic alliances (Win-win Strategy)
 ทดแทนยานาเข้า
 โครงสร้างทางธุรกิจขององค์กรในอนาคต (shaping for future)
- New Business Unit
 ในภาวะวิกฤต
- ยาสารอง/ฉุกเฉิน วัคซีน
- เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการแพทย์
 ในภาวะปกติ
- รักษาระดับราคายา
- ส่งเสริมการเข้าถึง
- ส่งเสริมการใช้เมื่อจาเป็น (พอเพียง)
- การส่งเสริมสุขภาพ
- เชิงป้องกัน (Preventive)
 บทบาท อภ. ตาม พรบ. (ดาเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น)
- Product hub (บทบาทหลักของ อภ. ในปัจจุบัน)
- Wellness hub
- Medical service hub
- Academic hub
 ขยายบทบาทในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ ที่มากกว่ายาและเวชภัณฑ์
 ยั่งยืน
- การบริหารจัดการ
- เศรษฐกิจ
- สังคม
- สิ่งแวดล้อม
 นวัตกรรมทีส่ ร้างคุณค่า หรือ Value innovation
- นวัตกรรมยาและเวชภัณฑ์ (เพื่อการส่งเสริม รักษาและป้องกัน)
 ยา เวชภัณฑ์ สมุนไพร Mobile Application
- สร้างคุณค่าเพิ่ม (Value added) เช่น Bio Circular Green (BCG)
- Corporate Branding (Product พนักงาน Image)
- Smart organization
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แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2564
องค์การเภสัชกรรม

1.10 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิต จาหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. ผลิตยาที่จาเป็นและสารองยาในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติรวมถึงยาที่มีความจาเป็นต่อ
ระบบสาธารณสุขของประเทศ
3. ดาเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียน และสามารถพึ่งตนเองได้ และมีธรรมาภิบาล
4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้
5. สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความจาเป็นต่อสังคมไทย
1.11 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามพรบ.องค์การเภสัชกรรม 2509
1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์
5. ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
1.12 ค่านิยม (Core Value)
G
Good Product
Good Service
Good Governance
P
People Trust
People Happiness
People Knowledge
O
Ownership
Optimist
Open-minded

ผลิตภัณฑ์ดี
มีจิตบริการ
ธรรมภิบาลมุ่งมั่น
ให้เกียรติต่อกัน
ทางานสุขใจ
ใฝ่หาความรู้
ร่วมเป็นเจ้าของ
มองโลกในแง่ดี
มีใจเปิดกว้าง
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แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2564
องค์การเภสัชกรรม

1.13 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

1.14 แบบจาลองธุรกิจ องค์การเภสัชกรรม (Business Model)
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แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2564
องค์การเภสัชกรรม

1.15 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objectives)

ยุทธศาสตร์

แผนปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ประจาปี
2564

SO1 (P1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ (New Product
Development)
SO2 (P6) การสร้างเครือข่าย
(R&D Network)
SO3 (P11) การบริหารการผลิต
ของโรงงานรังสิต ระยะที่ 2
(Rungsit Factory Phase-II)
SO4 (P3) การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain
Management)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain
Management)

1.1 แผนการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด
(Effective R&D)
1.2 แผนการสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและ
พัฒนา (R&D Network)
1.3 แผนการบริหารการผลิตของโรงงาน
รังสิต ระยะที่ 2 (Rungsit
FactoryPhase-II)
1.4 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่ม
คุณค่าในกระบวนการผลิต (Lean &
Efficient Manufacturing)
1.5 แผนการจัดการด้านโลจิสติกส์และ
การขนส่งเพื่อสร้างความคล่องตัวของ
Supply Chain (Logistics & DC
Strategy)
1.6 แผนบูรณาการการจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ Supply Chain (Supply
Chain Alignment)
1.7 แผนการสร้างพันธมิตรและคู่ความ
ร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance)

SO5 (P7) การสร้างพันธมิตรและ
คู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
(Strategic Alliance)
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ตัวชี้วดั

หน่วยวัด

เป้าหมาย

รายการ
รายการ
ล้านบาท
เครือข่าย

6
5
1,200
2

1.3.1 ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนย่อย
(MD1)

ระดับ

5

1.4.1 กาหนดวิธกี ารวัด efficiency (CP2)

ระดับ

5

1.5.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานได้ตาม
แผน

ร้อยละ

มากกว่า 90%

1.6.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานได้ตาม
แผน

ร้อยละ

มากกว่า 90%

1.7.1 จานวนรายการในการจัดทา SMI กับผู้ผลิต
วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

รายการ

ไม่ต่ากว่า 5 รายการ/ปี

1.7.2 ยอดขายรวมลูกค้าต่างประเทศ
1.7.3 ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง
ร่วมกับบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (MD9)

ล้านบาท
ระดับ

60 ล้านบาท
ระดับ 5

1.1.1 จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ทะเบียน
1.1.2 จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด
1.1.3 ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อกจาหน่าย
1.2.1 จานวนเครือข่ายด้านการวิจัย

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2564
องค์การเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objectives)

SO6 (P8) กระบวนการการ
จัดหาออนไลน์ (eProcurement)
SO7 (P4) การตลาดเชิงรุก
(Proactive Marketing
Strategy)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตลาดและ
บริการ (Marketing Strategy)

SO8 (P5) การบริหาร
ความสัมพันธ์ลกู ค้า (CRM)
SO9 (P2) การสร้างแบรนด์
(Corporate & Product
Branding)
SO10 (O7) การจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรม (KM &
Innovation Strategy)
SO11 (P10) การพัฒนายาเพือ่
ความมั่นคง/ยาตามนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่า (Business Innovation)

แผนปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ประจาปี
2564

ตัวชี้วดั

หน่วยวัด

เป้าหมาย

1.7.4 ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการ
จัดการร้านยา Model 3 (MD3)

ระดับ

1.8 แผนพัฒนากระบวนการการจัดหา
ออนไลน์ (e-Procurement & Flexible
Sourcing)
2.1 แผนการตลาดลูกค้าภาครัฐ

1.8.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานได้ตาม
แผน

ร้อยละ

สามารถบริหารจัดการโครงการ
ร้านยา Model 3 ด้วยระบบ
สารสนเทศที่เชือ่ มต่อ
100%

2.1.1 ยอดขายรวมลูกค้าภาครัฐ

ล้านบาท

17,000

2.2 แผนการตลาดลูกค้าเอกชน
2.3 แผนการตลาดลูกค้าต่างประเทศ
2.4 แผนการบริหารความสัมพันธ์เพือ่
รักษาและสร้างความผูกพันธ์ของลูกค้า
(CRM)
2.5 แผนการสร้างแบรนด์ (Corporate &
Product Branding)

2.2.1 ยอดขายรวมลูกค้าเอกชน (MD4)
2.3.1 ยอดขายรวมลูกค้าต่างประเทศ (MD4)
2.4.1 ผลสารวจความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์
และบริการ (MD5)

ล้านบาท
ล้านบาท
คะแนน

1,135
65
4.27

2.5.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผน (MD6)

ร้อยละ

100%

3.1 แผนการจัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
(KM & Innovation Strategy)
3.2 แผนการพัฒนายาเพื่อความมั่นคง/ยา
ตามนโยบาย

3.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานได้ตาม
แผน

ร้อยละ

100%

3.2.1 ผลการดาเนินงานของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองต่อความมั่นคงและนโยบาย และจาหน่าย
เชิงพาณิชย์ (CP5,6)
3.2.2 วัคซีน COVID-19 (Tris 1.2)

ระดับ

ระดับ 5

ระดับ

สามารถผลิตวัคซีน COVID
ได้ในระดับ Production

หน้า | 13

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2564
องค์การเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objectives)

ยุทธศาสตร์

แผนปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ประจาปี
2564

SO12 (P9) การพัฒนาธุรกิจใหม่
(New Business)

3.3 แผนการพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อ รองรับการ
เติบโตและบทบาทในอนาคต (New Business)

SO13 (O1) การจัดเตรียมหน่วย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหาร
ธุรกิจ (Agile Business)
จัดการองค์กร (Organization
Management)
SO14 (O4) บริหารทรัพยากร
บุคคล (People Management)

4.1 แผนการจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ เพือ่
รองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต
4.2 แผนพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

SO15 (O5) พัฒนาทรัพยากร
บุคคล (People
Development)
SO16 (O3) ความยั่งยืนและธรร
มาภิบาลองค์กร(CG&CSR)

SO17 (O2) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล (IT&DT)

4.3 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(People Development)

4.4 แผนเสริมสร้างการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี (CG)
4.5 แผนสร้างความสัมพันธ์กบั ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder)
4.6 แผนเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
4.7 แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลเพื่อปรับปรุง
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ตัวชี้วดั

หน่วยวัด

3.2.3 หน้ากาก N95 (MD8)
3.3.1 ห้องปฏิบัติการสาหรับให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ และ การได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 (Tris 2.5)
4.1.1 ความสาเร็จตามแผน

ระดับ
ระดับ

4.2.1 ระบบประเมินผล (PMS) โดยใช้ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน (KPI) (CP7)

ระดับ

4.2.2 การปรับโครงสร้างและอัตรากาลังขององค์กรให้
รองรับการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผน
ธุรกิจ (Organization Design) (CP 8)
4.3.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานได้ตาม
แผน

ระดับ

ระดับ

เป้าหมาย

scale และเริ่มศึกษาวิจัยทาง
คลินิก
ระดับ 5
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 17025

ร้อยละ

ได้ผลการศึกษาและการปรับ
พรบ.
อบรมการใช้ระบบประเมิน
KPI ให้กับระดับหัวหน้าแผนก
หรือเทียบเท่า
ออกแบบโครงสร้างฯ แล้ว
เสร็จ และนาเสนอ คกก.อภ.
ได้ตามแผน
100%

4.3.2 คะแนนความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงาน
4.4.1 ผลคะแนนประเมินระบบ ITA ของ อภ.

คะแนน

75%

คะแนน

86 คะแนน

4.5.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ชุมชน
รอบพื้นที่ อภ.
4.6.1 การประเมินผลการดาเนินงานของ อพ.สธ.

คะแนน

ไม่น้อยกว่า 80%

ระดับ

ระดับ A

4.7.1 ความก้าวหน้าของโครงการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ร้อยละ

100%

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2564
องค์การเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objectives)

SO18 (O6) การเตรียมย้าย
โรงงานพระราม 6 (Exit
Strategy)
SO19 (F5) การบริหารสินทรัพย์
(Asset Management)

ยุทธศาสตร์

แผนปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ประจาปี
2564
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
องค์กร (IT & DT Infrastructure)
4.8 แผนการจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ
และเตรียมการย้ายโรงงานพระราม 6
4.9 แผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ.
(Asset Utilization)
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ตัวชี้วดั

หน่วยวัด

เป้าหมาย

4.8.1 ความสาเร็จของการดาเนินงานได้ตามแผน

ระดับ

ได้รายงานผลการศึกษาความเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.9.1 ความสาเร็จของการดาเนินงานได้ตามแผน
(MD 13)

ระดับ

ได้ข้อมูลความเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนรอบ
พื้นที่ พนักงาน

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2564
องค์การเภสัชกรรม

1.16 งบประมาณลงทุนประจาปี 2564 (ตามกรอบแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2562 – 2564)
สรุปงบลงทุนจาแนกตามแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต จัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและบริการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสมุนไพร
รวม

งบลงทุน (ล้านบาท)
448.1148
4.9548
37.8875
36.2040
527.1611

สาระสาคัญของการลงทุน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตและจัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ์
ขออนุมัติงบลงทุนใน 2564 วงเงินดาเนินการรวม 448.1148 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการผลิตยาเม็ดและบรรจุยาเม็ดให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP PIC/s และยกระดับมาตรฐานการผลิตยา
ตามมาตรฐานโรงงานและผลิ ตภัณฑ์ เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบการตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการ
ผลิ ตยา เพื่อรองรั บการโอนย้ ายทะเบี ยนไปโรงงานรังสิ ตระยะที่ 2 และเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการตลาดและบริการ
ขออนุมัติงบลงทุนใน 2564 วงเงินดาเนินการรวม 4.9548. ล้านบาท สาหรับขยายขอบข่ายการ
รับรอง ISO/IEC 17025 ด้านการทดสอบ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการองค์กร
ขออนุ มัติงบลงทุนใน 2564 วงเงินดาเนินการรวม 37.8875 ล้ านบาท แผนการจัดซื้ อจั ดหา
อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและหมดอายุ เพื่อรองรับระบบการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมุนไพร
ขออนุมัติงบลงทุนใน 2564 วงเงินดาเนินการรวม 36.2040 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สารสกัดสมุนไพร/เครื่ องส าอางและการจั ด เตรียมอุปกรณ์ การผลิตและส านักงานอาคารผลิ ตใหม่ เพื่อให้ มี
ห้องปฏิบัติการกลางสาหรับให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์และยาแผนปัจจุบันที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของโครงการ GPO PRO LAB
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน
ผลผลิต (Output)
 การดาเนินงานด้านการผลิต จัดหา วิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดส่งยาและ
เวชภัณฑ์ไปยังลูกค้า ตลอดจนงานสนับสนุนอื่น เช่น ด้านการตลาด ด้านการ
ให้บริการและการปฏิบัติงานโดยรวมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcome)  มียาที่จาเป็น ได้แก่ กลุ่มยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยาสาหรับผู้สูงอายุ ยา
ต้ า นไวรั ส เอดส์ วั ค ซี น ป้ อ งกั น ไข้ ห วั ด ใหญ่ /ไข้ ห วั ด นกที่ มี คุ ณ ภาพระดั บ
มาตรฐานสากลในปริ ม าณที่ พ อเพี ย ง และราคาที่ ผู้ ป่ ว ยเข้ า ถึ ง ยาได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมทั่วถึง
 มีรายการยาใหม่ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองนโยบายสาธารณสุข
ของประเทศ
 มี ก ารผลิ ต และวิ จั ย ยาจากสมุ น ไพร (กั ญ ชา) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ ส มุ น ไพร
ภายในประเทศ และส่งเสริมการส่งออก
 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์การ
เภสัชกรรมในระดับดี
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