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ภาพรวม/วิสัยทัศน์/พนัธกิจ/วตัถุประสงค์ตาม พรบ/ค่านิยม 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรหลกั เพื่อความมัน่คงทางยาและเวชภณัฑ์ของประเทศ ท่ีมีนวตักรรมที่สร้างคณุคา่และยัง่ยืน 
To be both modern and sustainable, in order to be the foremost organization in the country maintaining 
national security in terms of medicines and medical supplies. 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. ผลติ จ าหนา่ยและบริการยาและเวชภณัฑ์ ท่ีมคีณุภาพมาตรฐานสากล 
2. ผลติยาที่จ าเป็นและส ารองยาในยามฉกุเฉินเพื่อความมัน่คงของชาติรวมถึงยาทีม่ีความจ าเป็นตอ่ระบบสาธารณสขุของ
ประเทศ 
3. ด าเนินธุรกิจให้มีศกัยภาพในการแขง่ขนัในอาเซียนและสามารถพึง่ตนเองได้และมีธรรมาภิบาล 
4. รักษาระดบัราคายาและเวชภณัฑ์ที่จ าเป็นตอ่สงัคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถงึได้ 
5. สร้างนวตักรรมทางยาและเวชภณัฑ์ใหม่ๆ รวมถงึผลติภณัฑ์สมนุไพร เพื่อตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นตอ่
สงัคมไทย 
1. To manufacture, sell and supply quality health products with the aim of achieving a world-class standard. 
2. To produce essential medicines and to provide a reserve of medicines for situations of emergency, within 
the national security drugs system. 
3. To develop the business to ensure competitiveness within ASEAN, self-sustainability and good governance. 
4. To maintain the price of medicines and medical supplies at a level which ensures patients have ease of 
access. 
5. To generate innovation in regard to medicines and medical supplies, as well as herbal products, in order to 
be able to respond to the needs of Thai society. 
 
วัตถุประสงค์ในการจดัตัง้ตาม พรบ. องค์การเภสชักรรม 2509 
1. ผลติยาและเวชภณัฑ์ 
2. สง่เสริมให้มกีารศึกษาและวิจยัการผลติยาและเวชภณัฑ์ 
3. สง่เสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภณัฑ์รวมทัง้วตัถดุิบทีใ่ช้ในการผลติยาและเวชภณัฑ์ 
4. ซือ้ ขาย แลกเปลีย่น และให้ซึง่ยาและเวชภณัฑ์ 
5. ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัการผลติยาและเวชภณัฑ์ 
1. To manufacture medicines and medical supplies. 
2. To promote the research and development of medicines and medical supplies. 
3. To promote the analysis of medicines and medical supplies, including that of the raw materials used in 
their manufacture. 
4. To purchase, sell, trade and provide medicines and medical supplies. 
5. To run a business involved in the manufacture of medicines and medical supplies. 



 

 

 
ค่านิยม (Core Value) 

G Good Product ผลติภณัฑ์ดี 
 Good Service มีจิตบริการ 
 Good Governance ธรรมภิบาลมุง่มัน่ 

P People Trust ให้เกียรติตอ่กนั 
 People Happiness ท างานสขุใจ 
 People Knowledge  ใฝ่หาความรู้ 

O Ownership ร่วมเป็นเจ้าของ 
 Optimist มองโลกในแง่ด ี

 Open-minded มีใจเปิดกว้าง 
 



 

 

สารประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
ส าหรับเผยแพร่ในรายงานประจ าปี 2564 

 ปีงบประมาณ 2564 องค์การเภสัชกรรมได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
เชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2564-2568) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักเพื่อ
ความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน”  
โดยมุ่งมั่นในการผลิตและส ารองยาและเวชภัณฑ์เพื่อตอบสนองแผนเตรียม 
ความพร้อมแห่งชาติ และสนับสนุนนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 86.80 ใน 4 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน มีการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพ
และปริมาณด้านการผลิตยาและเวชภัณฑ์ ด้านโลจิสติกส์ ด้านคลังสินค้าในรูปแบบ
ของอิเล็คทรอนิก พร้อมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับโรคจ าเป็น 
ทางสาธารณสุขและโรคอุบัติ ใหม่  รวมถึงสร้างเครือข่ายในการวิจัยทั้ ง ใน 
และต่างประเทศในฐานะคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และมีโครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 ในมาตรฐานระดับสากลรองรับความต้องการใช้ยา
บ าบัดรักษาในปริมาณท่ีสูงขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตลาดและการบริการ มีการเพิ่มช่องทางการกระจายยา
ผ่านระบบออนไลน์ให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนในทุกภูมิภาค เพิ่มผลิตภัณฑ์ 
เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์บ ารุงสุขภาพผิวจากสมุนไพรภูมิปัญญาไทย ด้วยเทคโนโลยี 
ในห้องปฏิบัติการ ปลอดภัย สะดวกในการบริโภคและอุปโภค พร้อมสร้างความ
ร่วมมือ G2G ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กระจายยาเชิงรุกสู่ตลาด
ต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ด้วยการพัฒนาความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบสาธารณสุข และมุ่งเน้นลดการน าเข้ายาที่มีมูลค่า 
และความจ าเป็นในการบ าบัด รักษาสูง ได้แก่ ยารักษาโรคมะเร็ง ยาเพื่อความมั่นคง  
ยาตามนโยบาย วัตถุดิบทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ รวมถึงชีววัตถุที่มุ่งด าเนินการ
ผลิตต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการพัฒนาองค์กร การบริหารพนักงาน การพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต 
อย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดรับ 
กับแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการเตรียมย้ายโรงงานผลิตยา
ที่พระราม 6 ไปยังโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารจัดการในระบบยาและเวชภัณฑ์ของระบบสาธารณสุขในประเทศ 
 จากการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  
โควิด 19 ทั้งการจัดหาวัคซีน ยารักษาพร้อมเวชภัณฑ์ในการปกป้องดูแลสุขภาพ 
ของประชาชนอย่างเพียงพอ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19  
เพื่อใช้ภายในประเทศในปี 2565 แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน  
ในทางตรงกันข้าม องค์การเภสัชกรรมมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
ทั้งทางสังคมและธุรกิจ  
 ด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนายาจ าเป็นส าหรับงานสาธารณสุข 
พร้อมจัดหาและส ารองยาและเวชภัณฑ์  ในการบ าบั ดรั กษาครอบคลุม 
ทุกความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ด้วยความโปร่งใ ส 
ตรวจสอบได้ ซึ่งมีการรับรอง และได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายใน 
และต่างประเทศ ทั้งในเรื่องของคุณภาพและปริมาณ ควบคู่การด าเนินธุรกิจ 
อย่างมีธรรมาภิบาล สมดั่งวิสัยทัศน์ขององค์การเภสัชกรรม “เป็นองค์กรหลักเพื่อ
ความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน” 
 
 
 
                                              (นายแพทย์ เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต) 
                                                  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
                                      ในฐานะ ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม 



 

 

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม  

รายการ ข้อมูล 

ช่ือ-นามสกุล นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 

อาย ุ 58 ปี 
ต าแหน่งใน คกก.อภ. ประธานกรรมการ 

อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจหรือไม ่ เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อปี 2563/1 
วันท่ีด ารงต าแหน่ง 29 ธันวาคม 2563 
ประวัติการศึกษา - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   

ปี 2529 

- วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์ 
ปี 2533 

- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 2547 

- รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ปี 2533 
- Mental Health Policy and Planning มหาวิทยาลัยลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ ปี 2538 

ประวัติการอบรม - หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับ ผู้บริหารระดับสูง(รอส.) รุ่นที่ 6 
ปี 2562 

- หลักสูตรด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) ปี 2561  
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่นที่ 55) สถาบันวิชาการ  

ป้องกันประเทศ ปี 2555-2556 
- Senior Executive Programmer ณ London Business School 

ประเทศอังกฤษ ปี 2552 
- นักบริหารระดับสูงผู้บริหารการสาธารณสุข (นบส.2) รุ่นท่ี 1 ปี 2552 
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 46 สถาบันพัฒนาช้าราชการพลเรือน 

ปี 2548 
- นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสขุ   

ปี 2546 
- หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  

มหาวิทยาลยัมหิดล ปี 2540 
- Mental Health Policy and Planning มหาวิทยาลัยลอนดอน  

ประเทศอังกฤษ ปี 2538 

ประสบการณ์การท างาน - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน 

- อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2561 - 30 กันยายน 2563 

- อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 
2560 

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 - 2559 

- รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2552 - 2556 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ปี 2547 - 2551 

- ผู้อ านวยการสถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2545 - 2547 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนติิจิตเวช   ปี 2540 - 2545 

- ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2539 - 2540 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอ่ืน ไม่ม ี

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10 

ไม่ม ี



 

 

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 

รายการ ข้อมูล 

ช่ือ-นามสกุล นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป ์

อาย ุ 58 ปี 
ต าแหน่งใน คกก.อภ. กรรมการ 

อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจหรือไม ่ เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อปี 2563/1 
วันท่ีด ารงต าแหน่ง 29 ธันวาคม 2563 
ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยมหิดล  

- ระดับปรญิญาโท MASTER OF SCIENCE สาขา PUBLIC HEALTH 
IN DEVELOPING COUNTRIES LONDON SCHOOL OF HYGIENE 
AND TROPICAL MEDICINE ประเทศอังกฤษ  

- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ     
เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แพทยสภา 

ประวัติการอบรม - หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นท่ี 18  
สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2545 

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูน้ าท่ีมีวิสัยทัศน์และคณุธรรม รุ่นที ่59 
ส านักงาน ก.พ. พ.ศ.2551 

- หลักสูตร Strategic Leadership of GMS Cooperation ในระหว่าง
วันท่ี 19-25 ก.ย. 53  สถาบัน Asia pacific Development and 
Finance Center Shanghai,  People’s Republic of China 

- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นท่ี 1 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ.2557 

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับ      
นักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 18 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2558 

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ.2559-2560 

ประสบการณ์การท างาน - นายแพทย์ 8 วช ด้านเวชกรรมป้องกัน ส านักงานควบคุมโรคติดตอ่
เขต 7 อุบลราชธานี  
- นายแพทย์ 9 วช ด้านเวชกรรมป้องกัน ส านักงานควบคุมโรคติดตอ่
เขต 7 อุบลราชธานี  
- รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ(นายแพทย์ 8 บก) ส านักงาน
ควบคุมโรคติดต่อเขต 7 อุบลราชธานี  
- ผู้อ านวยการส านักงาน (นายแพทย์ 9 บส) ) ส านักงานควบคุม
โรคตดิต่อเขต 7 อุบลราชธานี  
- รองอธิบดี (นักบริหาร) ระดับต้น กรมควบคุมโรค  
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร)  
ต าแหน่งปัจจุบัน 

- อธิบดีกรมการแพทย ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอ่ืน ไม่ม ี

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10 

ไม่ม ี

 



 

 

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 

รายการ ข้อมูล 

ช่ือ-นามสกุล นายแพทย์เจษฎา  โชคด ารงสุข 

อาย ุ 62 ปี 
ต าแหน่งใน คกก.อภ. กรรมการ 

อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจหรือไม ่ เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อปี 2563/1 

วันท่ีด ารงต าแหน่ง 29 ธันวาคม 2563 

ประวัติการศึกษา - ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต SOUTH WESTERN UNIVERSITY   
- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
- FELLOW OF THE INTERNATIONAL COLLEGE OF SURGEONS 
- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรค์รอบครัว 
- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรป์้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 

ประวัติการอบรม ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 289/2563 

ประสบการณ์การท างาน - ผู้อ านวยการส านักบริการทางแพทย์เขต 12 

- ผู้อ านวยการสถาบันพยาธิวิทยา 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

- รองอธิบดีกรมการแพทย ์

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

- อธิบดีกรมอนามัย 

- อธิบดีกรมกรมการแพทย ์

- อธิบดีกรมควบคุมโรค 

- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอ่ืน ไม่ม ี

การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10 

ไม่ม ี

 



 

 

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 

รายการ ข้อมูล 
ช่ือ-นามสกุล นายบุญชัย จรสัแสงสมบูรณ ์
อาย ุ 58 ปี 
ต าแหน่งใน คกก.อภ. กรรมการ 
อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจหรือไม ่ เป็นบุคคลอยู่ในบญัชีรายชื่อ ปี 2559/1 
วันท่ีด ารงต าแหน่ง 29 ธันวาคม 2563 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี  

- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ปริญญาโท  
- พัฒนาบริหารศาสตรมหาบณัฑิต สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์            
- Master of Economics, Macquarie University Sydney, 
Australia  

ประวัติการอบรม - หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ปี 2560 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI) ปี 2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัท
ไทย (IOD) 
- หลักสูตร Advanced Management Program 183 (AMP183) ปี 
2555, Harvard Business School 
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2549 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท างาน - ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
- ผู้อ านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
- กรรมการบริหารส ารอง (Alternate Executive Director) ของกลุ่ม
ธนาคารโลก 
- ผู้อ านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง 
- อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ส านักงานท่ีปรึกษา
เศรษฐกจิและการคลัง ประจ าสหราชอาณาจักรและยุโรป กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ 
- ผู้อ านวยการส านักนโยบายระบบการเงิน การออมและการลงทุน 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอ่ืน กรรมการธนาคารออมสิน 
การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10 

ไม่ม ี

 



 

 

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 

รายการ ข้อมูล 

ช่ือ-นามสกุล พลต ารวจโท เพ่ิมพูน ชิดชอบ 

อาย ุ 60 ปี 
ต าแหน่งใน คกก.อภ. กรรมการ 

อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจหรือไม ่ ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ 

วันท่ีด ารงต าแหน่ง 29 ธันวาคม 2563 

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี สาขานติิศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
- ปริญญาโท พัฒนบรศิาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ประวัติการอบรม - เนติบัณฑติไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

- หลักสูตรการปร้องกันราชอาณาจัดรภาครัฐร่วมเอกชน ผปรอ.)รุ่นที่ 
22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดับสูง (บยส.)รุ่นที่ 15 

 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยุติธรรม 

- หลักสูตรหลักนติิธรรมเพื่อประชาธิปไตย(นธป.)รุ่นที่ 6 ส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ 

ประสบการณ์การท างาน - ผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง 1 

- ผู้บังคับการอ านวยการ ส านักงานจเรต ารวจ 

- รองผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 

- คณะกรรมการศูนย์ส่งเสรมิจรยิธรรมและให้ค าปรึกษาแนะน าการ
ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอ่ืน ประธานกรรมการโรงพิมพ์ต ารวจ 

การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10 

ไม่ม ี

 



คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 

รายการ ข้อมูล 

ช่ือ-นามสกุล นายพงษ์ชัย อมตานนท์ 

อาย ุ 56 ปี 
ต าแหน่งใน คกก.อภ. กรรมการ 

อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจหรือไม ่ ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ 

วันท่ีด ารงต าแหน่ง 29 ธันวาคม 2563 

ประวัติการศึกษา - วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

ประวัติการอบรม - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 14 (ว.ต.ท.14) สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน 
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 (วปอ.58) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการส าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ประสบการณ์การท างาน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค     ซีสเต็ม จ ากัด 

- กรรมการ บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จ ากัด 

- กรรมการ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง   ซีสเต็ม จ ากัด 

- กรรมการ บริษัท ฟอร์ทสมาร์ท        เซอรวิส จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ฟอร์ทไลท์ติ้ง จ ากัด 

- กรรมการ บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จ ากัด 

- กรรมการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ้ง จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอ่ืน ไม่ม ี

การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10 

ไม่ม ี

 



 

 

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 

รายการ ข้อมูล 

ช่ือ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย 

อาย ุ 47 ปี 
ต าแหน่งใน คกก.อภ. กรรมการ 

อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจหรือไม ่ เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อปี 2559/3 

วันท่ีด ารงต าแหน่ง 29 ธันวาคม 2563 

ประวัติการศึกษา - 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 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนัก
บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบัน
พระปกเกลา้ 
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรม
และการลงทุน สถาบันวิทยาการธรุกิจและอตุสาหกรรม 

ประวัติการอบรม - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนัก
บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบัน
พระปกเกลา้ 
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรม
และการลงทุน สถาบันวิทยาการธรุกิจและอตุสาหกรรม 
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสงูด้านการพัฒนามหานคร 
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช (ก าลังศึกษา) 
- วุฒิบัตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรก ากับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน 
สถาบันพระปกเกล้า 

ประสบการณ์การท างาน - มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 กรรมการประจ าส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 กรรมการสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 ผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทาน  
 ผู้อ านวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ

จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 



 

 

 ผู้อ านวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
 รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน 

- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด  
- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   
- บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ประสบการณ์ท างานอื่น 
- ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง 
- กรรมการองค์การสะพานปลา 

 กรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงาน องค์การ
สะพานปลา 

 กรรมการตรวจสอบ องค์การสะพานปลา 
 กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

องค์การสะพานปลา 
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการสร้างชาติ  
- ที่ปรึกษาสมาคมความปลอดภัยทางน้ า  
- ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
- อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
- ที่ปรึกษาประจ าอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองเพื่อ
เสนอเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอ่ืน ไม่ม ี

การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10 

ไม่ม ี

 



 

 

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 

รายการ ข้อมูล 
ช่ือ-นามสกุล รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 
อาย ุ 60 ปี 
ต าแหน่งใน คกก.อภ. กรรมการ 
อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจหรือไม ่ เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อ ปี 2563/1 
วันท่ีด ารงต าแหน่ง 29 ธันวาคม 2563 
ประวัติการศึกษา 2524 ปริญญาบัตร วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิรริาช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
2527 ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิรริาช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
2533 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประวัติการอบรม 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) 

ประสบการณ์การท างาน - ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 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 คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
(22 ม.ค.2558 - 7 มิ.ย.2558) 
- รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหดิล (9 ธ.ค.2550 
- 21ธ.ค.2557) 
- ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล (11 
ธ.ค. 2550 – 21 ธ.ค.2557) 
- รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตรศ์ิริราช
พยาบาล (1 ต.ค.2547 - 8 ธ.ค. 
2550) และ รองคณบดีฝ่ายการศกึษาก่อนปริญญา (1 ต.ค. 2549 – 8 
ธ.ค. 2550) 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล (1 ต.ค. 
2545- 30 ก.ย. 2547) 
- รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
(1 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2545) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอ่ืน ไม่ม ี
การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10 

ไม่ม ี

 



 

 

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 

รายการ ข้อมูล 

ช่ือ-นามสกุล นายธีระพล เกียรติสรุนนท์ 
อาย ุ 63 ปี 

ต าแหน่งใน คกก.อภ. กรรมการ 

อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจหรือไม ่ ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจหรือไม ่

วันท่ีด ารงต าแหน่ง 29 ธันวาคม 2563 

ประวัติการศึกษา - เภสัชศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) มหาวิทยาลยัรสูเวลท์ รัฐอลิลินอยส์ 
สหรัฐอเมริกา  
- Advanced Management Program (AMP 188) มหาวิทยาลัย   
ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา  
- General Management Program NUS Business School 
มหาวิทยาลยัแห่งชาติ สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์  

ประวัติการอบรม ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)  

ประสบการณ์การท างาน - ส.ค.2560 – ธ.ค.2562 ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนา
ธุรกิจ บริษัท เบอรล์ี่ ยุคเกอร์ จากดั (มหาชน)  
- ม.ค.2560 – ส.ค.2560 ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกจิ เวชภัณฑแ์ละเทคนิค 
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)  
- พ.ย.2559 – ธ.ค.2559 ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกจิ อาหารและกลุม่
ธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จากัด (มหาชน)  
- ม.ค.2559 – ต.ค.2559 ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกจิ ไลฟส์ไตล์และ
บริหารธรุกิจค้าปลีก บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากดั (มหาชน)  
- เม.ย.2558 – ธ.ค.2558 รองผู้จดัการใหญ่อาวุโส กลุม่สินคา้และ
บริการทางเวชภณัฑ์ บริษัท เบอรล์ี่ ยุคเกอร์ จากดั (มหาชน)  
- ม.ค.2551 – มี.ค.2558 รองผู้จดัการใหญ่ กลุม่ สินค้าและบริการทาง
เวชภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)  
- 2551 - ธ.ค.2562 กรรมการบรหิารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 
จากัด (มหาชน)  
- 2550 – ธ.ค.2562 กรรมการผู้จดัการ บริษัท บี เจซี เฮลท์แคร์ จากัด 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 
จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอ่ืน ไม่ม ี
การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10 

ไม่ม ี

 



 

 

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 

รายการ ข้อมูล 

ช่ือ-นามสกุล นายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบลูย ์

อาย ุ 58 ปี 
ต าแหน่งใน คกก.อภ. กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจหรือไม ่ เป็นบุคคลอยู่ในบญัชีรายชื่อปี 2563/2 

วันท่ีด ารงต าแหน่ง 29 ธันวาคม 2563 

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Family medicine) แพทย
สภา สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน  แพทยสภา 
- วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประวัติการอบรม • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสรมิ
สถาบัน กรรมการบริษัทไทย  
• ประชุมวิชาการ 2019 Joint UNICEF-UNFPA-WHO Meeting with 
Manufacturers and Suppliers สหราชอาณาจักรเดนมาร์ก • 
หลักสตูรการบริหารงานแบบอะมบีา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น)  
• หลักสูตร “Leadership & Effective Corporate Culture” มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)  
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์eหรับผู้บริหาร 
รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า  
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวทิยาการพลังงาน รุ่น 16 (วพน.16) 
กระทรวงพลังงานและบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (The Executive 
Program in Energy Literacy for a Sustainable Future, TEA) 

ประสบการณ์การท างาน - แพทย์ประจ าโรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย 

- แพทย์ประจ าบ้าน สาขารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเลย  
- รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเลย 

- อ านวยการโรงพยาบาลตราด 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในหนว่ยงานอ่ืน ไม่ม ี

การถือครองหลักทรัพย์(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การเภสัชกรรมเกินร้อยละ 10 

ไม่ม ี

 



 

 

ประวัติผู้บริหาร 
 
1. นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบลูย์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 29 ธนัวาคม 2563 
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 อนมุตัิบตัร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) แพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนง
สขุภาพจิตชมุชน แพทยสภา 

 วฒุิบตัร สาขารังสวีิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 
ประวัติการอบรม 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประชมุวชิาการ 2019 Joint UNICEF-UNFPA-WHO meeting with manufacturers and suppliers สหราช
อาณาจกัรเดนมาร์ก 

 หลกัสตูรการบริหารงานแบบอะมีบา สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 

 หลกัสตูร “Leadership & Effective Corporate Culture” มลูนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหาร รุ่นท่ี 8 สถาบนัพระปกเกล้า 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน รุ่น 16 (วพน.16) กระทรวงพลงังานและบริษัท ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) (The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future, TEA) 

ประสบการณ์การท างาน 

 แพทย์ประจ ำโรงพยำบำลวังสะพุง จังหวัดเลย 
 แพทย์ประจ ำบ้ำน สำขำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหดิล 
 หัวหน้ำกลุ่มงำนรังสีวิทยำ โรงพยำบำลเลย  
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ โรงพยำบำลเลย 
 อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตรำด 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลระยอง 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
2. ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ  
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ 
วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 1 ตลุาคม 2558 
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี เภสชัศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิยาลยั 

 ปริญญาโท เภสชัศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาเอก เภสชัศาสตรดษุฎีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ก.ค. 2535 – ม.ค. 2536 เภสชักร 5 แผนกยาน า้ กองเภสชักรรม 2 ฝ่ายผลติยา 

ม.ค. 2536 – มิ.ย. 2536 เภสชักร 5 แผนกยาน า้ 1 กองเภสชักรรม 5 ฝ่ายผลติยา 

มิ.ย. 2536 – ก.ย. 2539 รักษาการในต าแหนง่หวัหน้าแผนกยากลุม่เพนิซิลลนิ 3 ฝ่ายผลติยา 

ต.ค. 2539 – ก.ย. 2542 หวัหน้าแผนกยากลุม่เพนิซิลลนิ 3 ฝ่ายผลติยา 

ต.ค. 2542 – ต.ค. 2549 หวัหน้าแผนกเพนิซิลลนิ 3 ฝ่ายผลติยา 

ต.ค. 2549 – ก.ย. 2550 รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการกองเภสชักรรม 4 ฝ่ายผลติยา 

ต.ค. 2550 – ก.พ. 2553 ผู้อ านวยการกองเภสชักรรม 4 ฝ่ายผลติยา 

ก.พ. 2553 – ก.ค. 2556 เภสชักร 9 ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ก.ค. 2556 – ก.ย. 2556 ผู้จดัการประกนัคณุภาพ โรงงานผลติยารังสติ 1 

ต.ค. 2556 – ม.ค. 2557 รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ม.ค. 2557 – ก.ย. 2558 ผู้อ านวยการฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั รองผู้อ านวยการ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. นางศิรินุช ชวีนัพิศาลนุกุล  
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ 
วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 1 เมษายน 2561 
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ประสบการณ์การท างาน 
พ.ย. 2527 – ก.ย. 2531 นกัวิทยาศาสตร์ตรี แผนกมาตรฐานเคม ีฝ่ายผลติยา 

ต.ค. 2531 – ม.ค. 2533 นกัวิทยาศาสตร์ 6 แผนกมาตรฐานเคม ีฝ่ายผลติยา 

ม.ค. 2533 – ก.ค. 2541 หวัหน้าแผนกมาตรฐานเคมี ฝ่ายผลติยา 

ส.ค. 2541 – ธ.ค. 2546 หวัหน้าแผนกธุรการ กองเคมี ฝ่ายผลติยา 
ธ.ค. 2546 นกัวิทยาศาสตร์ 8 กองเภสชัภณัฑ์ ฝ่ายเภสชัเคมีภณัฑ์ 

ธ.ค. 2546 – เม.ย. 2554 ผู้อ านวยการกองเภสชัภณัฑ์ ฝ่ายเภสชัเคมีภณัฑ์ 

เม.ย. 2554 – ม.ค. 2557 รองผู้อ านวยการ ฝ่ายเภสชัเคมีภณัฑ์ 

ม.ค. 2557 – พ.ย.2558 ผู้อ านวยการ ฝ่ายเภสชัเคมีภณัฑ์ 

ธ.ค. 2558 – มี.ค. 2561 ผู้อ านวยการส านกัอ านวยการ 

เม.ย. 2561 – ปัจจบุนั รองผู้อ านวยการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์  
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ  

 

ประสบการณ์การท างาน 
ก.ค. 2528 – ก.ย. 2532 นกัวิทยาศาสตร์ตรี 

ต.ค. 2532 – ม.ค. 2534 เภสชักร 6 แผนกชีววเิคราะห์ 1 ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ม.ค. 2534 – พ.ค. 2534 หวัหน้าแผนกชีววิเคราะห์ 2 ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

มิ.ย. 2534 – ม.ค. 2536 หวัหน้าแผนกชีววิเคราะห์ 1 ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ม.ค. 2536 – ส.ค. 2542 หวัหน้าแผนกชีววิเคราะห์ 2 ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

พ.ค. 2542 – ก.ย. 2549 หวัหน้าแผนกมาตรฐานชีววิทยา 2 ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ต.ค. 2549 – ส.ค. 2550 หวัหน้าแผนกตรวจสอบคณุภาพทางจลุชีววิทยา 2 ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ก.ย. 2550 – ธ.ค. 2551 เภสชักร 8 กองพฒันาระบบคณุภาพ ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ธ.ค. 2551 – ก.ย. 2552 รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการกองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย 

ต.ค. 2552 ผู้อ านวยการกองการตลาด 

ส.ค. 2554 – ต.ค. 2556 รองผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและการขาย 

ต.ค. 2556 – ส.ค. 2558 รองผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 

ส.ค. 2558 – ธ.ค. 2561 ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 

ม.ค. 2562 – ก.ย.2562 ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

ต.ค. 2562 – ปัจจบุนั รองผู้อ านวยการ 
 

 

 

 

 

 

วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 1 ตลุาคม 2562 
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี เภสชัศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



 

 

 

5. ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์  
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ 

 

ประสบการณ์การท างาน 
ธ.ค. 2530 – ก.ย. 2534 เภสชักร 5 แผนกบรรจ ุ2 และชว่ยปฏิบตัิงานใน แผนกยาปราศจากเชือ้ 2 ฝ่ายผลติยา 

ต.ค. 2534 – เม.ย. 2540 เภสชักร 6 แผนกยาปราศจากเชือ้ 2 ฝ่ายผลติยา 

เม.ย. 2540 – ก.ย. 2545 หวัหน้าแผนกพฒันาระบบผลติ ฝ่ายผลติยา 

ต.ค. 2545 – ธ.ค. 2546 หวัหน้าแผนกยาฉีด 1 ฝ่ายผลติยา 

ธ.ค. 2546 – พ.ค. 2551 หวัหน้าแผนกยาปราศจากเชือ้ 1 ฝ่ายผลติยา 

มิ.ย. 2551 – ก.ค. 2551 รักษาการในต าแหนง่ผู้จดัการโรงงาน กองเภสชักรรม 3 ฝ่ายผลติยา 

ส.ค. 2551 – ก.ย. 2551 รักษาการในต าแหนง่ผู้จดัการโรงงาน ฝ่ายผลติยา 

ต.ค. 2551 – พ.ย. 2551 รักษาการในต าแหนง่ผู้จดัการโรงงานผลติยาปฏิชีวนะกลุม่เบตา-แลคแตม 

ธ.ค. 2551 – ก.ย. 2556 ผู้จดัการโรงงานผลติยาปฏิชีวนะกลุม่เบตา-แลคแตม 

ต.ค. 2556 – ม.ค. 2557 รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการฝ่ายผลติยา 

ม.ค. 2557 – พ.ค. 2561 ผู้อ านวยการฝ่ายผลติยา 

มิ.ย. 2561 – ก.ย. 2562 ผู้อ านวยการส านกัอ านวยการ 

ต.ค. 2562 – ปัจจบุนั รองผู้อ านวยการ 
 

 

 

 

 

 

วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 1 ตลุาคม 2562 
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี เภสชัศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ปริญญาโท เภสชัศาสตรมหาบณัฑิต (Master in Medical and Pharmaceutical Research, Vrije Universiteit 
Brussel, Belgium) 



 

 

6.  
 

 

 

 



 

 

7. ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล  
ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ประสบการณ์การท างาน 
ธ.ค. 2534 – พ.ค. 2535 เภสชักร 5 แผนกพฒันาวิธีวิเคราะห์ กองวชิาการ ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

มิ.ย. 2535 – พ.ค. 2539 เภสชักร 5 สถาบนัวิจยัและพฒันา  

พ.ค. 2539 – ก.ย. 2546 เภสชักร 6 กลุม่วจิยัเภสชัเคมีภณัฑ์ สถาบนัวิจยัและพฒันา 

ต.ค. 2546 – ก.ค. 2550 นกัวิจยั 7 กลุม่วิจยัเภสชัเคมีภณัฑ์ สถาบนัวิจยัและพฒันา 

ก.ค. 2550 – ธ.ค. 2554 รับผิดชอบกลุม่ กลุม่วิจยัเภสชัเคมีภณัฑ์ สถาบนัวจิยัและพฒันา 

ธ.ค. 2554 – พ.ย.2558 รองผู้อ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

ธ.ค. 2558 – ก.ย. 2562 ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 

ต.ค. 2562 – ปัจจบุนั ผู้ เช่ียวชาญพเิศษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 1 ตลุาคม 2562 
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี เภสชัศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ปริญญาโท เภสชัศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาเอก เภสชัศาสตรดษุฎีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

                    
          -       

                                                                                                                       
               
                   1  

               1
   

               2
   

                   
   

                        

                              
  -  .                         
  -  .                       
  -  .                  

              
  -  .       
  -  .                  
  -  .         

           
  -  .       
  -  .             
  -  .       

                  
  -  .                   
  -  .        
  -  .             
  -  .          

                      
  -  .          
  -  .            
  -  .           
  -  .                     
  -  .                 

                  
  -                
  -                
  -                             

                     
  -  .         1
  -  .         2
  -  .         3
  -  .               
  -  .                         
                

                                
  -  .                                      
  -  .                  

                              
  -  .             
  -  .           
  -  .                        

                   
  -  .                    
  -  .                  
  -  .                           

                    
  -  .        
  -  .         
  -  .                     

                                
  -                    
  -             
  -                              
  -                      

          
  -  .                  
  -  .                    
  -  .             
  -  .           

                
  -  .                 
  -  .                                     
  -  .           

            
  -  .             
  -  .       
  -  .                            
  -  .        

             
  -  .              
  -  .                 

                        
  -               /                  -     
                         -             -
          
  -                                        
         

                      
  -                            
  -                                

                         
  -                                  
  -                                 -
             

                                   
  -                         
  -                        

                  
  -  .             
  -  .      
  -  .             

               1    
  -  .       1
  -  .      
  -  .            1

               2    
  -  .       2
  -  .          
  -  .            2

               3    
  -  .       3
  -  .               1
  -  .               2  

               4
  -  .                

               5
  -  .       1
  -  .       2
  -  .            1
  -  .            2
  -  .       
  -  .                 

              
  -  .                               
  -  .                            
  -  .                          

            
  -  .        1
  -  .        2
  -  .        3
  -  .        4
  -  .        5
  -                        
    Pi lot Scale

                  
  -  .                    
  -  .                     
  -  .                       
  -  .                         

                         
  -  .                                       
  -  .                      
  -  .                       
  -  .                     

 

                   
  -  .                  
  -  .                       
  -  .                       

                      1
  -  .                      1
  -  .                      2   
  -  .                      3
  -  .                      4 

                      2
  -  .                           
           
  -  .                            
  -  .                   

                     1
  -  .               
  -  .                    
  -  .                   

                     2
  -  .             1
  -  .             2
  -  .             3
  -  .             4

                    
  -  .                               
  -  .         
  -  .        

                                     
  -  .                   
  -  .                  
  -  .                     
                  

                                   
  -  .                   
  -  .                           

               
  -  .              
  -  .                  

                   
  -  .                 
  -  .                
  -  .                  

                    
  -                     
  -                      

-                         

                           
  -  .                         
  -  .                          
  -  .         

                       
  -  .              
  -  .               

           
  -  .                  
  -  .                
  -  .           

               
  -  .           1
  -  .           2
  -  .           3

                             
  -  .                           
  -  .                              
  -  .                             
  -  .                                       
               

                            
  -  .                        
  -  .                   
  -  .           

             
  -  .                        
  -  .                             
  -  .                                

             
  -  .              
  -  .             
  -  .        
  -  .               

                     
  -                      
  -                          
  -                         

                         
  -                        
  -                          

            
  -  .                              
  -  .                     
  -  .              

                 
  -  .             .          
  -  .                              
  -  .                              
  -  .                          

                   
  -  .                               
  -  .                                  
  -  .        1
  -  .        2
  -  .        3
  -  .        4
  -  .        5
  -  .        6

                    
  -                            
  -                        

                  
  -  .        1
  -  .        2
  -  .        3
  -  .         

                             
  -  .               
  -  .               1
  -  .               2
  -  .               3

                               
  -  .                  
  -  .                 1
  -  .                 2

                      
  -  .                  1
  -  .                  2
  -  .                  3
  -  .               

                           
  -  .                                    
  -  .                      
  -  .                          
  -  .                       
  -  .                          

                           

              

            

                    
  -  .                1
  -  .                2
  -  .                3
  -  .        GMP
  -  .                 

                   
  -  .                  
  -  .                  

                    
  -  .                1
  -  .                2

                      
  -  .                  1
  -  .                  2

                     
  -  .                 1
  -  .                 2
  -  .                     

                                
  -  .                            1
  -  .                            2

                                     
  -  .                                 1
  -  .                                 2
  -  .     

                           
  -                                      
  -                                

                                        

                       
  -                           
  -                                   
  -                   

                             

                              
  -                               
  -                                      
           
  -                                
           

                                

                             

                        

                    
  -                            
  -                          
  -                                      
  -                            

                    

                                            
                           
                                                       

            

                   1

                                       Rev. No.07
                 /           19         

-       10     
-         3       
-         1       
-         3       
-                  2          

                /           95          

 -     76    
 -       16       

 -          3     
                  /         254         
 -    221     
 -      1    
 -         32         
                   .  .                     21        2563                                                   

                   
  -  .                
  -  .                      
  -  .                          

                           
  -  .                      
  -  .                             
  -  .                             

                      
  -  .               
  -  .                      
  -  .                         (      )        

                       

                       
  -  .                   1
  -  .                   2
   -  .                  

                         
  -  .                     1
  -  .                     2
  -  .                    

               

          
                

            

                  

                                                                                                             

                                                   10              10

                             

                   
  -  .               
  -  .                         

               
  -  .                         
  -  .             
 
             
  -  .      1    
  -  .      2
  -  .                           
              

                         
  -  .                         
  -  .                       
  -  .                   



 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น องค์การเภสัชกรรม มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100 ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ทุนประเดิม 48.041 48.041 48.041 48.041 
ทุนรับ จาก
งบประมาณ 

3.081 3.081 3.081 3.081 

ทุนรับโอน จากเงิน 
ทุนหมุนเวียน 

3.526 3.526 3.526 3.526 

 



 

 

โครงสร้างการจัดการและการก ากับดูแลกิจการ : Management and Supervision Structure 

 โครงสร้างการจัดการและการก ากับดูแลกิจการขององค์การเภสัชกรรม ในปีงบประมาณ 2564 

ประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการด้านกฎหมายและ

ด้านก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Law & Compliance) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์การ

เภสัชกรรม  และคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม : The Board of Directors 

ล าดับ                             ชื่อ ต าแหน่ง 
แต่งตั้งเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2563  :  Reappointment on December 29, 2020 

1. นายแพทย์เกียรติภูมิ  
Dr. Kiattibhoom  

วงศ์รจิต  
Vongrachit, MD 

ประธานกรรมการ  
Chairman  

2. นายแพทย์สมศักดิ์ 
Dr. Somsak  

อรรฆศิลป์ 
Akksilp, M.D. 

กรรมการ 
Committee member 

3. นายแพทย์เจษฎา  
Dr. Jedsada  

โชคด ารงสุข 
Chokdamrongsuk M.D. 

กรรมการ 
Committee member 

4. นายบุญชัย  
Mr. Boonchai  

จรัสแสงสมบูรณ์ 
Charassangsomboon 

กรรมการ 
Committee member 

5. พลต ารวจเอก เพ่ิมพูน  
Pol. Gen. Permpoon  

ชิดชอบ  
Chidchob 

กรรมการ 
Committee member 

6. นายพงษ์ชัย  
Mr. Pongchai  

อมตานนท์  
Amtanon 

กรรมการ 
Committee member 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช  
Assoc. Prof. Dr. Assadej  

วานิชชินชัย  
Vanichchinchai 

กรรมการ 
Committee member 

8. รศ. นพ. สรนิต  
Assoc. Prof. Dr. Soranit  

ศิลธรรม  
Siltharm 

กรรมการ 
Committee member 

9. ศ.คลินิก นพ. สรณ  
Clinical Prof. Sarana 

บุญใบชัยพฤกษ์ 
Boonbaichaiyapruck, M.D. 

กรรมการ 
Committee member 

10. นายธีระพล  
Mr. Terapon  

เกียรติสุรนนท์  
Kietsuranon 

กรรมการ 
Committee member 

11. นางสาวไตรทิพย์  
Ms. Trithip  
* ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 64 

ศิวะกฤษณ์กุล  
Sivakriskul 

กรรมการ 
Committee member 

12. นพ.วิฑูรย์ 
Dr. Withoon  

ด่านวิบูลย์ 
Danwiboon 

กรรมการและเลขานุการ 
Committee member & Secretary 

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศทางขององค์การเภสัชกรรม 
และก ากับควบคุมดูแลให้มีการบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล  



 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 
แต่งตั้งเม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2564 : Reappointment on March 26, 2021  

1) นายบุญชัย  
Mr. Boonchai  

จรัสแสงสมบูรณ์ 
Charassangsomboon 

ประธานกรรมการ 
Chairman 

2) รศ. นพ. สรนิต  
Assoc. Prof. Dr. Soranit  

ศิลธรรม  
Siltharm 

กรรมการ 
Committee member 

3) นายธีระพล  
Mr. Terapon  

เกียรติสุรนนท์  
Kietsuranon 

กรรมการ 
Committee member 

 โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 13 (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561) ดังนี้ 
 (1) จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 (2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง และกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 
 (3) สอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
 (4) สอบทานการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ 
 (5) ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐให้มีความเป็นอิสระเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี โอกาส
เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
 (7) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ 
 (8) ประชุมหารือร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการ  ตรวจเงิน
แผ่นดินเห็นชอบ เกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอ่ืนๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใด ที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ 
 (9) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการ 
 (10) ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการ 
 (11) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

  



 

 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ : Relations Affairs Committee 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 
แต่งตั้งเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564 :  Reappointment on January 29, 2021 

1) รศ. นพ. สรนิต  
Assoc. Prof. Dr. Soranit  

ศิลธรรม  
Siltharm 

ประธานกรรมการ   
Chairman 

2) ดร.ภญ.มุกดาวรรณ  
Dr. Mukdavan 

ประกอบไวทยกิจ 
Prakobvaitayakit 

กรรมการ 
Committee member 

3) นางศิรินุช 
Mrs. Sirinuch 

ชีวันพิศาลนุกูล 
Cheewanpisalnukul 

กรรมการ 
Committee member 

4) ภญ.ศิริกุล 
Mrs.Sirikul 

เมธีวีรังสรรค์ 
Matevelungsun 

กรรมการ 
Committee member 

5) ภญ.ดนตรี 
Miss Dontree 

เกษสุวรรณสิงห์ 
Katesuwanasing 

กรรมการ 
Committee member 

6) นายรังษี  
Mr.Rangsee 

ปัดลี 
Patlee 

กรรมการ  
Committee member 

7) ดร.ภญ.นันทกาญจน์  
Dr.Nuntakan 

สุวรรณปิฏกกุล 
Suwanpidokkul 

กรรมการ 
Committee member 

8) ภญ.อมรรัตน์ 
Mrs.Amonrat 

สืบบุญเชิญวงศ์ 
Suepbunchoenwong 

กรรมการ 
Committee member 

9) ภญ.วิลักษณ์ 
Mrs.Wilak 

วังกานนท์ 
Vangkanont 

กรรมการ 
Committee member 

10) ภญ.ยุวพร 
Ms.Yuwaporn 

ศรีน้อย 
Srinoi 

กรรมการ และเลขานุการ 
Committee member  

and Secretary 
11) นายชวัลวัฒน์ 

Mr. Chawanwat 
กุลนี 
Kulnee 

กรรมการ 
Committee member 

12) นายนพพร 
Mr. Nopporn 

ชีพเมืองแมน 
Cheepmaungman 

กรรมการ 
Committee member 

13) ว่าที่ ร.อ.สมเกียรติ 
Somkiat     

ยีมูดา  
Yeemuda 

กรรมการ 
Committee member 

14) น.ส.โสรยา 
Miss. Soraya 

ชมขวัญ 
Chomkwan 

กรรมการ 
Committee member 

15) นายเทียนชัย 
Mr. Teanchai    

ช้างแก้ว  
Changkaew 

กรรมการ 
Committee member 

16) นายอานพ 
Mr. Arnop     

พินิจการ  
Pinitkran  

กรรมการ 
Committee member 



 

 

17) นางสาวอรพินทร์ 
Ms. Orpin     

ปิยะโอฬารวิชญ์ 
Piyaolanwit 

กรรมการ 
Committee member 

18) นายสรกฤช มังสังข์ กรรมการ 
Committee member 

19) นายกฤษณะ พรมจิตร กรรมการ 
Committee member 

 
 โดยให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี้ 
 1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
 2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น 
 3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง 
และรฐัวิสาหกิจนั้น 
 4. ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์
ที่เก่ียวกับการลงโทษทางวินัย 

 5. ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง  

  



 

 

คณะกรรมการบริหาร : The Executive Board 

 

   

 โดยให้คณะกรรมการบริหารมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

 (1) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ในการตัดสินใจในประเด็น       

ที่ส าคัญต่อกลยุทธ์องค์กร แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิผลและมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของรัฐ 

 (2) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์การเภสัชกรรมในอนาคต 

การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถเชิงธุรกิจ โดยรวมถึงการน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการท างานและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 
แต่งตั้งเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564 : Reappointment on January 29, 2021 

1. นายแพทย์เจษฎา  
Dr. Jedsada  

โชคด ารงสุข 
Chokdamrongsuk M.D. 

ประธานกรรมการ 
Chairman 

2. พลต ารวจเอก เพ่ิมพูน  
Pol. Gen. Permpoon  

ชิดชอบ  
Chidchob 

กรรมการ 
Committee member 

3. นายพงษช์ัย  
Mr. Pongchai  

อมตานนท์  
Amtanon 

กรรมการ 
Committee member 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช  
Assoc. Prof. Dr. Assadej  

วานิชชินชัย  
Vanichchinchai 

กรรมการ 
Committee member 

5. นายแพทย์นพพร 
Dr. Nopporn  

ชื่นกลิ่น  
Cheanklin MD.,MPHM. 

กรรมการ 
Committee member 

6. ดร.นพ.พงศธร 
Dr. Pongsadhorn 

พอกเพ่ิมดี 
Pokpermdee MD., MSc., Ph.D. 

กรรมการ 
Committee member 

7. ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
Managing  Director 

กรรมการ 
Committee member 

8. รองผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11 
(ท่ีก ากับดูแลส านักอ านวยการ) 
Deputy Managing  Director 

เลขานุการ 
Secretary 

9. ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
Director of  the Office of  the Managing Director 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
Assistant 
Secretary 

10. ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ 
 Director of the Office of Strategic Management 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
Assistant 
Secretary 



 

 

 (3) พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและการขายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน

ทางด้านการตลาดและการขาย 

 (4) พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ความเพียงพอของระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล และโครงสร้างขององค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การเภสัช

กรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

 (5) พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และก ากับดูแล 

ติดตามผลการด าเนินงานของระบบการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 (6) พิจารณากลั่นกรองนโยบายด้านการแข่งขันทางตลาดที่เป็นธรรม 

 (7) ติดตาม ก ากับดูแลการด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรมให้บรรลุผลตามข้อตกลงการประเมินผล

การด าเนินงานที่ได้ตกลงร่วมกันกับกระทรวงการคลัง รวมทั้งการรายงานผลการด าเนินงานทางการเงิน 

 (8) พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด 

 (9) พิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุน ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมทุน    พร้อมให้

ข้อเสนอแนะ 

 (10) อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย 

  



 

 

            คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน : The Risk Management Committee 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 
แต่งตั้งเม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2564 : Reappointment on March 26, 2021 
  

1) นายแพทย์เกียรติภูมิ  
Dr. Kiattibhoom  

วงศ์รจิต  
Vongrachit, MD 

ประธานกรรมการ 
Chairman 

2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช  
Assoc. Prof. Dr. Assadej  

วานิชชินชัย  
Vanichchinchai 

กรรมการ 
Committee member 

3) นายธีระพล  
Mr. Terapon  

เกียรติสุรนนท์  
Kietsuranon 

กรรมการ 
Committee member 

4) นางสาวไตรทิพย์  
Ms. Trithip  

ศิวะกฤษณ์กุล  
Sivakriskul 

กรรมการ 
Committee member 

5) พันต ารวจเอก ประเวศน์ 
Pol. Col. Prawet 

มูลประมุข 
Moolpramuk 

กรรมการ 
Committee member 

6) นายกิตติศักดิ์ 
Dr.Kittisak 

อักษรวงศ์ 
Agsornwong 

กรรมการ 
Committee member 

5) รองผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11 
(ท่ีก ากับดูแลส านักบริหารยุทธศาสตร์) 
Deputy Managing Director 

เลขานุการ 
Secretary 

6) ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
Director of the Office of Strategic Management 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
Assistant Secretary  

7) ผู้อ านวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
Director of the Risk Management and Internal 
Control Division 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
Assistant Secretary  

โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีบทบาทอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (1) พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่บูรณาการในเรื่องการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

(Governance, Risk and Internal control, Compliance : GRC) ตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ดีและการ



 

 

น าองค์กร ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และน าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพ่ือขอความ

เห็นชอบและประกาศใช้ 

 (2) ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปีของระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO-ERM ก่อนเริ่มปีบัญชี และแผนบริหารความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจประจ าปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพ่ือขอความเห็นชอบ 

 (3) ติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ส าคัญขององค์การ

เภสัชกรรม และให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานของระบบการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 (4) รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และความเสี่ยงที่ส าคัญให้

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทราบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

  



 

 

คณะกรรมการด้านกฎหมายและด้านก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Law & Compliance) 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

แต่งตั้งเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564 :  Reappointment on January 29, 2021 

1) พลต ารวจเอก เพ่ิมพูน  
Pol. Gen. Permpoon  

ชิดชอบ  
Chidchob 

ประธานกรรมการ 

Chairman 

2) นางญาใจ 

Mrs. Yajai 

พัฒนสุขวสันต์ 

Pattanasukwasun 

กรรมการ 

Committee member 

3) นางศรีวณิก 

Mrs.Srivanik 

หัสดิน 

Hasdin 

กรรมการ 

Committee member 

4) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 

Committee member 

5) นายนภดล 

Mr.Noppadol  

บุญศร 

Boomsorn 

กรรมการ 

Committee member 

6) นายกายสิทธิ์ 

Mr. Kayasit 

พิศวงปราการ 

Pissawongprakan 

กรรมการ 

Committee member 

7) รองผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11 

(ท่ีก ากับดูแลส านักอ านวยการ) 

Deputy Managing Director 

เลขานุการ 

Secretary 

8) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 

Director of the Office of the Managing Director 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

Assistant 

Secretary 

 ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 

Legal Division 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

Assistant 

Secretary 

 



 

 

 โดยให้คณะกรรมการด้านกฎหมายและด้านก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Law & 

Compliance) มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

 (1) กลั่นกรองหรือเสนอแนะข้อกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะกรรมการ องค์การ

เภสัชกรรม 

 (2) พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายที่มีความส าคัญอันเกี่ยวกับภารกิจหรือการด าเนินงานขององค์การ

เภสัชกรรม 

 (3) ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นด้านกฎหมาย รวมทั้งด้านอ่ืนๆ อันเป็นประโยชน์ต่องาน     ของ

องค์การเภสัชกรรม หรือเชิญผู้ที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

 (4) พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ      ที่

บูรณาการในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคั บ  (Governance, Risk and Internal control, Compliance : GRC) ตาม

หลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และน าเสน อต่อ

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพ่ือขอความเห็นชอบและประกาศใช้ 

 (5) ก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน และให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะการด าเนินงาน    ด้านการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้การก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การเภสัชกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 (6) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด้านกฎหมาย และผลการก ากับดูแลการด าเนินงาน

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทราบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 (7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย 

 

  



 

 

     คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม : The Good Corporate 

Governance Committee 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

แต่งตั้งเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564 :  Reappointment on January 29, 2021 

1) นายแพทย์สมศักดิ์ 

Dr. Somsak  

อรรฆศิลป์ 

Akksilp, M.D. 

ประธานกรรมการ 

Chairman 

2) นายบุญชัย  

Mr. Boonchai  

จรัสแสงสมบูรณ์ 

Charassangsomboon 

กรรมการ 

Committee member 

3) นายแพทย์เจษฎา  
Dr. Jedsada  

โชคด ารงสุข 
Chokdamrongsuk M.D. 

กรรมการ 

Committee member 

4) นายพงษ์ชัย  
Mr. Pongchai  

อมตานนท์  
Amtanon 

กรรมการ 

Committee member 

5) นายภูวเดช 
Dr.Puwadet  

สุระโคตร 

Surakhot 

กรรมการ 

Committee member 

6) นางสาวตรีณปางค์ 

Miss Trinprang 

มณีชาตรี 

Maneechatree 

กรรมการ 

Committee member 

7) รองผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11 

(ท่ีก ากับดูแลส านักอ านวยการ) 

Deputy Managing Director 

เลขานุการ 

Secretary 

8) ผู้ช่วยผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 

(ท่ีก ากับดูแลกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน) 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

Assistant 

Secretary  

9) ผู้อ านวยการกองพัฒนาองค์กรเพ่ือความยั่งยืน 

Director of the Sustainability Development 

Division 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

Assistant 

Secretary  



 

 

 

โดยให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีบทบาทและหน้าที่ความ

รับผิดชอบดังนี้ 

 (1) พิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน         

และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and Internal control, Compliance : GRC) 

[เฉพาะประเด็น G : Governance] นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น นโยบายการสรรหาคณะกรรมการ

องค์การเภสัชกรรม นโยบายด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน 

(Sustainable Development) ตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร ตามระบบประเมินผล

รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) และน าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

เพ่ือขอความเห็นชอบและประกาศใช้ และให้ทบทวนนโยบายทุกปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ท าให้มีความจ าเป็น       

ต้องทบทวน รวมทั้งให้ความเห็นชอบคู่มือที่เก่ียวข้อง 

 (2) ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

แผนแม่บทด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์การเภสัชกรรม และแผนงาน

หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

 (3) ก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้มีการปฏิบัติตาม

นโยบายและแผนงานตามข้อ (1) และ (2) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อ

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 (4) ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การเภสัชกรรม         

และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

 (5) ส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามนโยบายและคู่มือ

รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส าคัญของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 

  



 

 

     คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

แต่งตั้งเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564 :  Reappointment on January 29, 2021 

1) นายบุญชัย  

Mr. Boonchai  

จรัสแสงสมบูรณ์ 

Charassangsomboon 

ประธานกรรมการ 

Chairman 

2) นายแพทย์สมศักดิ์ 

Dr. Somsak  

อรรฆศิลป์ 

Akksilp, M.D. 

กรรมการ 

Committee member 

3) ศ.คลินิก นพ. สรณ  
Clinical Prof. Sarana 

บุญใบชัยพฤกษ์ 
Boonbaichaiyapruck, M.D. 

กรรมการ 

Committee member 

4) รองผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 

(ท่ีก ากับดูแลฝ่ายบริหารทุนมนุษย์) 

Deputy Managing Director 

เลขานุการ 

Secretary 

5) ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ 

Director of the Human Capital Management 

Department 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

Assistant 

Secretary  

6) ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

Director of the Office of Strategic Management 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

Assistant 

Secretary  

 

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม  มี

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

 (1) พิจารณาแผนงานและก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) ของผู้อ านวยการองค์การ    

เภสัชกรรม 

 (2) พิจารณาการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และก าหนดหลักเกณฑ์

ค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณาผลตอบแทนประจ าปีของผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 



 

 

 (3) ประมวลผลการปฏิบัติงานและพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ     

ของผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม เพ่ือเสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณา 

 (4) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหาร

ระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม 
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โดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายและแผนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และ

การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของนักวิจัย 
(3) พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี  
(4) พิจารณาให้มคี าสั่งหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารกองทุน 
(5) พิจารณาการให้ทุนวิจัยพัฒนา และทุนพัฒนานวัตกรรม ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(6) ก ากับและประเมินผลงานวิจัยพัฒนา และผลงานนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุน 
(7) ก าหนดมาตรการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยพัฒนา และผลงานนวัตกรรม 
(8) ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ของการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม      

และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 
(9) แต่งตั้งคณะท างานผู้ประเมินโครงการวิจัยพัฒนา และโครงการนวัตกรรม 
(10) ด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ      

ด้านการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(11) ก าหนดและก ากับการด าเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
(12) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกระดับการจัดการนวัตกรรม 
(13) จัดให้มีและให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรม ทั้งแผนระยะยาว

และแผนประจ าปี 
(14) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างน้อย

รายไตรมาส เพ่ือให้แผนปฏิบัติการประจ าปี (ตามที่ระบุในแผนแม่บท) บรรลุได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(15) เสนอรายงานประจ าปีต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 

 



 

 

การบริหารความเสี่ยง 

 ปีงบประมาณ 2564 องค์การเภสัชกรรมด าเนินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามแนวทางที่ส านัก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนดโดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงของ COSO Enterprise Risk 
Management-Integrating with Strategy and Performance 2017 (COSO-ERM 2017) ซ่ีงมี 5 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 

1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) 
 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการด้านกฎหมายและด้านก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมร่วมก าหนดนโยบายที่มีการบูรณาการในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี การ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk 
management and Internal control, Compliance: GRC) รวมทั้งก าหนดแนวทางการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยมีการเผยแพร่นโยบาย GRC ให้พนักงาน หน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมมีการก าหนดโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
อย่างชัดเจน 
 ในการสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (Risk Culture) องค์การเภสัชกรรมจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ของการบริหารความเสี่ยงในองค์กรให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือให้ตระหนักด้านความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
การด าเนินงาน ก าหนดมาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง ด าเนินการตามแผน ส่งผลให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ อันจะเป็น
แนวประพฤติปฏิบัติของบุคลากรที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

2. การก าหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์(Strategy and Objective 
Setting) 

 องค์การเภสัชกรรมบริหารความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร มีการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงและอาจจะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ มีการก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) 
ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT) ทั้งในระดับองค์กรและระดับรายปัจจัยเสี่ยง 
รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) ของทุกความเสี่ยงองค์กร โดยน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพ่ือให้ความเห็นชอบและน าไป
ปฏิบัติต่อไป 

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance) 
 องค์การเภสัชกรรมระบุปัจจัยเสี่ยงโดยจัดท า Risk Universe ที่ครอบคลุมทั่วถึงมาจากปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก จุดอ่อน และวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงจากโอกาส



 

 

การเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในด้านการเงิน ด้านเวลา ด้านประกันคุณภาพ และด้านเรื่อง
ร้องเรียน  
 นอกจากนี้ มีการประเมินก าหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) การ
จัดล าดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง การจัดท าแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) และการจัดท าแผนผังความ
เสี่ยง (Risk Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสาเหตุและผลกระทบระหว่างกันของความเสี่ยงระดับองค์กร ส าหรับการ
บริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 

4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review and Revision) 
 องค์การเภสัชกรรมทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  อย่างน้อยเป็น 
รายไตรมาส รวมทั้งในกรณีที่มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเกิดโรคระบาด Covid-19 โดยมีการปรับ
มาตรการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

5. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information, Communication 
and Reporting) 

 องค์การเภสัชกรรมสื่อสารและสร้างความรู้ เบื้องต้นเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้
พนักงาน รวมทั้งเผยแพร่คู่มือบริหารความเสี่ยง องค์การเภสัชกรรมให้แก่พนักงาน ผ่านทางระบบ Intranet ของ
องค์การเภสัชกรรม  
 นอกจากนี้  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเป็น
รายไตรมาส และได้น าความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมา
ปรับปรุงการด าเนินการและแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานที่ส าคัญเพ่ือใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง  

  องค์การเภสัชกรรม จ าแนกความเสี่ยงระดับองค์กร เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 
 องค์การเภสัชกรรม ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และทิศทางการด าเนินงานในอนาคต รวมถึงก าหนด
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรองรับ ในปีงบประมาณ 2564 ได้พิจารณาความเสี่ยงในโครงการที่ส าคัญซึ่ง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร ได้แก่ โครงการผลิตวัคซีน Covid-19 ซึ่งต้องด าเนินการเร่งด่วนให้ทัน
สถานการณ์การระบาด Covid-19  โครงการก่อสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์ระบบอัติโนมัต  และการเตรียมแผน
รองรับความเสี่ยงด้านรายได้ขององค์การเภสัชกรรมหากรัฐบาลเข้าร่วมเสรีทางการค้า- CPTPP  
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
 องค์การเภสัชกรรมวิเคราะห์และก าหนดความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การผลิตยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติและยาอ่ืนๆ ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยเหตุการณ์ที่ส าคัญในปี 2564 ยังเป็นการระบาด   
Covid-19 ซ่ึงมีความต้องการยาและเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการป้องกัน Covid-19 เพ่ิมข้ึน  

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 



 

 

องค์การเภสัชกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน เพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงิน โดยติดตามการ
เบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน การบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow) อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดสภาพ
คล่อง และการบริหารสินทรัพย์สินค้าคงเหลือในคลังให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
 องค์การเภสัชกรรมตระหนักถึงการด าเนินงานขององค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร มีการก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน Compliance unit เพ่ือท าหน้าที่ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
ต่อคณะกรรมการกฎหมาย และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2564 องค์การเภสัชกรรมได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกาศใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2565 
  

การควบคุมภายใน 
 องค์การเภสัชกรรมให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013) เ พ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การ
เภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 สรุปได้ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 องค์การเภสัชกรรมมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการ
ปฏิ บั ติ ต า มกฎหม าย  ร ะ เบี ยบ  ข้ อบั ง คั บ  ( Governance, Risk management and Internal control, 
Compliance : GRC) และแนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และมีนโยบายต่อต้านการทุจริต มีการ
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์โปร่งใส ตรวจสอบได้  สร้างวัฒนธรรมในการด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยค่านิยม 
“Good Governance ธรรมาภิบาลมุ่งมั่น” 
 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้จากการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
และมีบทบาทช่วยท าให้เกิดความมั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้มีการด าเนินการที่เหมาะสมต่อระบบควบคุมภายในของ
องค์กร 
 องค์การเภสัชกรรมมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดย
โครงสร้างองค์กรสอดคล้องตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน มีการทบทวนโครงสร้างและหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามสายงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้บรรลุตามทิศทางและเป้าหมายขององค์กร และฝ่ายบริหารองค์การ
เภสัชกรรมมีการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมรับทราบ ทุกเดือน 



 

 

 องค์การเภสัชกรรมมียุทธศาสตร์ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ ค่านิยม ขององค์กร และด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่วางไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีให้กับบุคลากร มีกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้
อยู่กับองค์กร องค์การเภสัชกรรมจึงมีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) ผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Successor) อย่างเป็นระบบ มีการติดตามผลการด าเนินการและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ การสร้างแรงจูงใจ การยกย่องชมเชย มีการเชื่อมโยงกับระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การชื่นชมจากผู้บริหาร การทัศนศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอก เป็นต้น 
 หน่วยงานภายในองค์การเภสัชกรรมมีมาตรการควบคุมภายในของงานที่รับผิดชอบ และมีกองบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ท าหน้าที่สนับสนุนและติดตามระบบควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  

2. การประเมินความเสี่ยง 
 องค์การเภสัชกรรมก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กรที่ชัดเจนและมีการสื่อสารให้ฝ่ายงาน
ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ฝ่ายงานก าหนดระบบควบคุมภายในของงานให้เพียงพอ และมีการประเมินความเสี่ยงโดย
แบ่งประเภทความเสี่ยงเป็นด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการด าเนินการ 
(Operational Risk) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
 หน่วยงานภายในองค์การเภสัชกรรม ได้วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และจัดเตรียมแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 องค์การเภสัชกรรมมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีขององค์การเภสัชกรรม ความเชื่อมั่นต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 
 หน่วยงานภายในองค์การเภสัชกรรมมีการติดตามปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจจะมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยในปี 2564 มีปัจจัยภายนอกจากการเกิดโรคระบาด Covid-19 ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่ การส ารองยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการรักษา และอุปกรณ์
ทางการแพทย์เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ดังนั้น จึงมีการพิจารณาก าหนดมาตรการควบคุมภายในเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจหลักบรรลุเป้าหมาย       
 นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีแนวโน้มการใช้เพ่ิมขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว จึงต้องมี
มาตรการควบคุมเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ IT Security) ขององค์กร และการบ ารุงรักษา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (DATA Center) 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 องค์การเภสัชกรรมมีการก าหนดมาตรการควบคุมภายในร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้สามารถผลิตยา
ได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถส ารองยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 



 

 

 มีการใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ช่วยจัดการข้อมูลของการด าเนิน
ธุรกิจ ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นย า เพ่ือติดตามตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วทันทีในทุก
หน่วยงาน 
 มีมาตรการในการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจทรัพย์สินประจ าปี 
(งบลงทุนและงบท าการ) และก าหนดกิจกรรมการควบคุมให้มีอยู่ในทุกหน้าที่และทุกระดับของการปฏิบัติงาน เช่น 
การควบคุมงาน การมอบอ านาจ  การอนุมัติ  การตรวจสอบสอบทานผลการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย  
การแบ่งแยกหน้าที่  การเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
 มีคณะกรรมการรักษาเงินที่มีหน้าที่ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่ าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการสั่งจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามท่ีก าหนด 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  องค์การเภสัชกรรมน าระบบ SAP มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้การท างานได้อย่าง

ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  นอกจากนี้ มีการก าหนดหลักการ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มีการพัฒนาด้านเทคโนยีดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลขององค์กรซึ่งต้องมีการบริหารจัดการที่ดี จึงมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการธรรมภิบาลข้อมูลองค์การเภสัชกรรม (Data Governance Council) และคณะท างานบริกรข้อมูล 
องค์การเภสัชกรรม (Data Steward Team) เพ่ือช่วยตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
ควบคุมการปฏิบัติงานด้านข้อมูลในกระบวนการงานหลักขององค์กร 

   มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน  ผ่าน website 
ขององค์การเภสัชกรรม (www.gpo.or.th)  และในระบบ Intranet รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ่ือสื่อสารกับ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

5. การติดตามประเมินผล 
องค์การเภสัชกรรม มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงทุกสัปดาห์  เพ่ือติดตามงานและแก้ไขปัญหา รวมถึง

วางแนวทางกิจกรรมการควบคุม เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์พร้อมจัดท าเป็นค าสั่ง/ระเบียบฯ หรือข้อบังคับ
เพ่ือให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานรับทราบและปฏิบัติตามต่อไป รวมถึงมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ในการประชุม EPR (Executive Performance Review) ทุกเดือน   

นอกจากนี้ ส านักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ได้ด าเนินการสอบทานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในองค์กร และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม อย่างสม่ าเสมอ 

 



ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สำคัญ ประจำปี 2564 

 
ปีงบประมาณ 2564 องค์การเภสัชกรรม ขับเคลื่อนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) ภายใต้

วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยนื” 
ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุภารกิจหลักขององค์การเภสัชกรรม ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำรองยาและเวชภัณฑ์ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และสนับสนุน
นโยบายด้านสาธารณสุขให้แก่ภาครัฐ ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการของโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล
เอกชน และประชาชนทั่วไป  

โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดทั้งปี องค์การเภสัชกรรมสามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเชิง
ยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 86.80 สรุปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)  

มีการบูรณาการการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิม
ปริมาณการผลิตยา การจัดการด้านโลจิสติกส์ และการขนส่ง (Logistics & DC Strategy) เพ่ือปรับปรุงคลังสินค้าให้
มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาดำเนินการในด้านการขนส่งเพ่ือสร้างความคล่องตัวของ Supply Chain 
ปรับปรุงคุณภาพและมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) โดยมีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด (Effective R&D) รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายในการวิจัย (R&D 
Network) กับเครือข่ายทั้งส่วนราชการ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ทั้งในด้านของการเป็นคู่ความร่วมมือ รับถ่ายทอด
เทคโนโลยี การจ้างวิจัย โดยมีการสนับสนุนทุนและรับทุนงานวิจัยจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในด้าน
การผลิตได้มีการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตในระยะที่ 2 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณการผลิตยา
รองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และเป็นการสนองตอบความต้องการของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 
นอกจากนี้ได้มีการสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) เพื่อสร้างโอกาสในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิตยาและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตลาดและบริการ (Marketing Strategy)  

กลยุทธ์การตลาดลูกค้าภาครัฐ มีการจัดสรรสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product Portfolio Management) 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ Supply Chain Players ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยจัดทำเป็นหลักเกณฑ์เพื ่อใช ้ประเมินและตัดสินใจในการคัดเล ือกกลยุทธ ์สำหร ับการดำเนินการใน  
แต่ละผลิตภัณฑ์การจัดการด้านราคาจำหน่าย (Product Costing & Pricing) ปรับปรุงช่องทางการจำหน่ายการ
ส ื ่อสารการตลาด และการเพิ ่มความสัมพันธ์และร ักษาลูกค้าเป ้าหมาย กลยุทธ ์การตลาด ลูกค้าเอกชน 
เน้นการสร้างแบรนด์ ทั ้ง Logo, Label และ Packaging design ในกลุ ่มผลิตภัณฑ์กลุ ่ม Beauty และ Health 
เพื่อให้เกิดการจดจำของลูกค้า และเพิ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การจัดการด้านราคาจำหน่าย (Product Costing & 
Pricing) พัฒนา Application และ Website รวมทั้งการปรับปรุง และออกแบบร้านจำหน่าย (GPO Shop) กลยุทธ์



การตลาดลูกค้าต่างประเทศ มีการ Co-Brand กับ Strategic Partner ในตลาดต่างประเทศ จัดการโครงการประมูล
ยามูลค่าสูงในตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย มีการขึ้นทะเบียนเชิงรุกในตลาดต่างประเทศ (Proactive 
Export Registration) และสร้าง Quick win ด้วย OTC และ Consumer Products ทั้งนี้ได้เพิ่มช่องทางจำหน่าย 
Online ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาช่องทาง B2B กับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ และ
สร้างความร่วมมือ G2G ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มีการ
แบ่งกลุ่มลูกค้าตามระดับความสำคัญ (Relative Segmentation) สร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Database) 
สร้างระบบพัฒนาเครือข่ายการสื่อสาร (Communication Network) กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ กิจกรรม หรือ
มาตรฐานที ่จะให้แก่ล ูกค้าในแต่ละ Segment และทบทวนปรับปรุงวิธ ีการและหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื ่อง 
(Continuous Improvement) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่า (Business Innovation) 

พัฒนาระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการด้วยนวัตกรรม 
สนับสนุนให้เกิดการนำนวัตกรรมมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุข ตลอดจน
สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการ
พัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business Development) พัฒนาผลิตภัณฑ์ New S-curve products และการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง ยาเพื่อความมั่นคง/ยาตามนโยบาย วัตถุดิบทางเภสัชกรรม (การสังเคราะห์วัตถุดิบทางเภสัชกรรม) 
เวชภัณฑ์ และชีววัตถุท่ีมุ่งเน้นการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) 

มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร โดยใช้ข้อมูลเพ่ือ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ การปรับกระบวนการทำงาน และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ เพ่ือ
รองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต (BUs Arrangement) การบริหารสินทรัพย์ และบริหารจัดการองค์กรให้
เกิดธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีการสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้รองรับยุทธศาสตร์องค์กรในอนาคต เพื ่อให้บุคลากรมี
ความสามารถและทักษะในการจัดการและการทำงานที่สอดรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นอกจากนี้มีการ
วางแผนเพื่อการบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจและเตรียมการย้ายโรงงานผลิตยาพระราม 6 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักบริหารยุทธศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม 

ร้อยละผลการดำเนินงาน 

ร้อยละผลการดำเนินงาน 

ร้อยละผลการดำเนินงาน 

ร้อยละผลการดำเนินงาน 

92.60 

85.00 

79.20 

90.40 



 

 

10.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
(ตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2564-2568  

ในปีงบประมาณ 2564 องค์การเภสัชกรรม ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร 
โดยแสดงความเชื่อมโยง และบูรณาการ ผ่านแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์
ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งไม่ได้มีการมองแต่ประเด็นความส าเร็จตามมุมมองด้านการเงิน  (Financial 
Perspective) เพียงด้านเดียว แต่พิจารณาถึงมุมมองอ่ืนๆ ตาม Balanced Scorecard (BSC) อาทิด้านสังคม 
(Social Perspective) ด้านลูกค้า (Customer Perspective) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process 
Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) โดยสรุปผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ด้านสังคม (Social Perspective) 

เพ่ือให้การตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ ทั้ งในเรื่องของ ยา วัคซีน และ
สมุนไพร องค์การเภสัชกรรมได้มีการด าเนิน  โครงการพัฒนาการปลูกกัญชาในโรงเรือนเพาะปลูก 
(Greenhouse cultivation) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรมใน
ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผลการด าเนินงานในปี 2564 องค์การเภสัชกรรม สามารถทดลองปลูกกัญชาใน
โรงเรือนเพาะปลูกได้ไม่น้อยกว่า 5 crops และองค์การเภสัชกรรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ทดลองปลูกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ และก าหนดแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ 

ตัวชี้วัดอีกหนึ่งรายการคือ ร้อยละของจ านวนเงินที่ภาครัฐประหยัดได้จากการด าเนินงานจัดหายา
ของ องค์การเภสัชกรรม โดยพิจารณาจากเงินงบประมาณที่ภาครัฐสามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อยาเชิง
สังคม*/ยาจ าเป็นที่ องค์การเภสัชกรรม ผลิต/จัดหา ในปี 2564  เทียบกับเงินงบประมาณที่ภาครัฐต้องใช้หาก
มีการซื้อรายการยาจ าเป็นในราคาจ าหน่ายในตลาด ผลการด าเนินงานในปี 2564 ท าได้ร้อยละ 60.64 คือ
กระทรวงสาธารณสุขสามารถประหยัดได้ 2,947.39 ล้านบาท ต่อมูลค่างบประมาณหากซื้อจากเอกชน 
4,860.78 ลบ. 
*(ยาเชิงสังคม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่องค์การผลิตหรือจัดหา เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ/สนองนโยบายของ
รัฐ/ ทดแทนการน าเข้า/ มีผู้ผลิตน้อยราย ท้ังนี้ให้รวมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรและชีววัตถุ) 

 
ด้านการเงิน (Financial Perspective)  

องค์การเภสัชกรรมมียอดจ าหน่ายทั้งสิ้น 34,644.72 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 16,188.76 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 87.71 โดยสามารถแยกเป็นยอดจ าหน่ายยาองค์การเภสัชกรรม 8,684.58 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
795.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.09 และยอดจ าหน่ายยาผู้ อ่ืนผลิต 25,960.14 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
15,393.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 145.67  
*(ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานปี 2564 ณ 29 ตุลาคม 2564) 
 
ด้านลูกค้า (Customer Perspective)  

องค์การเภสัชกรรมได้มุ่งเน้นการพัฒนาการตลาดเชิงรุก เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปี 2564 ผลส ารวจความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์และบริการขององค์การเภสัช
กรรม ได้คะแนน 4.39 คะแนน เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ที่ได้คะแนน 4.19 ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมได้มีส่วนร่วมใน



 

 

การบริการยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 เพ่ือให้มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการ
ภายในประเทศ เช่น การผลิตหน้ากากอนามัย การผลิตยา Favipiravir เพ่ือรักษาโควิด-19 การผลิตอัลกอฮอล์ 
เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการขยายตลาดทั้งในกลุ่มยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ยอดจ าหน่าย
ภาคเอกชนขององค์การเภสัชกรรมในปี 2564 เท่ากับ 912 ล้านบาท รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากจ านวนรายการผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ยื่นขึ้นทะเบียนในปี 2564 จ านวน 6 รายการ   

ในปี 2564 องค์การเภสัชกรรมได้ด าเนินการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง ความภักดีและ
ความผูกพัน ตลอดจนประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้องค์การเภสัชกรรมทราบ
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความภักดี ตลอดจนได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้
ตอบสนองลูกค้าได้เหนือกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง โดยผลการส ารวจลูกค้าองค์กรโดยรวมมีความคาดหวังต่อ
องค์การเภสัชกรรมสูงเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ การเป็นองค์กรหลักที่สนับสนุนความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์
ของประเทศ (4.64 คะแนน) รองลงมาคือ การบริการด้านการช าระหนี้ หรือการให้เครดิต (4.56 คะแนน) ด้าน
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความสม่ าเสมอของคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ (4.54 คะแนน) ราคายาและเวชภัณฑ์
เมื่อเทียบกับคุณภาพ (4.50 คะแนน) ตามล าดับ  
 
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)  

องค์การเภสัชกรรมได้มีการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต และยกระดับมาตรฐานการผลิตสู่
มาตรฐานสากล โดยได้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารแบบลีนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าในกระบวนการ
ผลิต (Lean & Efficient Manufacturing) เพ่ือมุ่งเน้นสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า  มุ่งลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตและด าเนินงาน และ มุ่งปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้นไปอีก การบริหารการผลิต
ของโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 โดยมีการบริหารเพ่ือรองรับการเตรียมย้ายโรงงานได้แก่ 1.ด้านการผลิต Buffer 
Stock การโอนย้ายทะเบียนยา 2. เตรียมความพร้อมของการผลิตยาใหม่และการตลาด 3. เตรียมการระบบ 
SAP สนับสนุนการด าเนินงานของโรงงาน 4. การประชาสัมพันธ์โครงการและ 5.การปรับโครงสร้างองค์กรและ
บริหารจัดการหลังเปิดโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตรองรับการเติบโตในอนาคต 
ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบกระจายสินค้า (Logistics) และรองรับการขยายก าลังการผลิต องค์การ
เภสัชได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ เพ่ือรองรับก าลังการผลิตจาก
โรงงานผลิตยารังสิต 2 ที่จะแล้วเสร็จใน ปี 2566 เพ่ือจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งเพ่ือสร้างความ
คล่องตัวของ Supply Chain  

 
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 

องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจด าเนินงานตามภารกิจที่มุ่งตอบสนองนโยบายด้านสาธารณสุข
ของประเทศ โดยการวิจัยและพัฒนา ผลิต จัดหา และส ารองยา เวชภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ องค์การเภสัชกรรมถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรส าคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนขององค์การเภสัชกรรม โดยมีการด าเนินการบริหารทุนมนุษย์ที่ค านึงถึงการจัดโครงสร้างงาน อัตราก าลัง
ที่สอดรับกับภารกิจในระยะสั้นและระยะยาว มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก การหมุนเวียนบุคลากรที่เป็น
ระบบ และก าหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์  

องค์การเภสัชกรรมมีการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยให้มีทั้งความรู้และทักษะที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวะการแข่งขัน และภาวะการแข่งขัน ซึ่งในปี 2564 



 

 

ได้ด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรส าเร็จ 100 % ตามแผนการพัฒนาบุคลากร ตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
รวมถึงจัดให้มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และมีเทคโนโลยีดิจิทัลด้านทรัพยากรบุคคลที่
สนับสนุนให้มีการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ โดยการเสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรการปลูกฝัง  ให้
ผู้ปฏิบัติงานมีวินัย จริยธรรม เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดการสภาพแวดล้อม
ในการท างานให้เกิดความปลอดภัย และมีสวัสดิภาพ สุขภาพ ซึ่งจะสะท้อนผ่านความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน 
และการสนับสนุนจากผู้บริหาร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข และสุขภาพดี  

นอกจากนี้มีการจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ ( Agile Business) เพ่ือรองรับการเติบโตและบทบาทใน
อนาคต มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือความยั่งยืนและธรรมาภิบาลขององค์กร เป็นต้น 

 



 

 

รายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน 

ผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 องค์การเภสัชกรรมมีรายได้รวม  34,911.31 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 
32,303.48 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิเท่ากับ 2,593.99 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน 1,167.00 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 รายไดจ้ านวน 34,911.31 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์จ านวน 34,613.41 
ล้านบาท รายได้จากค่ารับจ้างท าของจ านวน 31.31 ล้านบาทและรายได้อ่ืนจ านวน 266.59 ล้านบาท โดย
รายได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นมา
ใช้ในการรักษาและป้องกัน ส่งผลท าให้รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์เพ่ิมขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 รวมทั้งสิ้น 16,471.50 ล้านบาท 

 ค่าใช้จ่ายจ านวน 32,303.48 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจ านวน 28,972.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 2,556.57 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 774.51 ล้านบาท 

องค์การเภสัชกรรมมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  38,048.99 ล้านบาท และหนี้สินรวมทั้งสิ้น 22,022.48 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 สินทรัพย์รวมจ านวน 38,048.99 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 จ านวน 
15,972.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.35 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
จ านวน 14,236.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 209.76 ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ด าเนินตามรัฐบาลไทยให้คน
ไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด 19 กระทรวง
สาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้กรมควบคุม
โรคด าเนินการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีน โดยร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ในการบริหารการจัดหา
วัคซีน กระจายวัคซีนตามแผนการ ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การเภสัช
กรรม มีเงินรับล่วงหน้าจากภาคเอกชน จ านวน 9,316.18 ล้านบาท  เพ่ือจ่ายค่าวัคซีนดังกล่าว 

 หนี้สินรวมจ านวน 22,022.48 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 จ านวน 14,534.93 
ล้านบาท หรือร้อยละ 194.12 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นในส่วนของเจ้าหนี้อ่ืน ๆ จ านวน 9,692.11 ล้านบาท 
เป็นเงินงบประมาณรับล่วงหน้าจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส าหรับการเบิกจ่ายแทนกัน กรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะระบาดในวงจ ากัดส าหรับกระจายทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและเป็นเงินรับล่วงหน้าในการจัดหาวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Moderna) ให้แก่โรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งเงินสนับสนุนจากสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติส าหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวัคซีนและบรรจุวัคซีน 

















 

 

รายงานผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2564 
 

1. โครงการ GPO Strong "อภ.รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต" 
องค์การเภสัชกรรมได้จัดท าโครงการ GPO STRONG “อภ. รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต” เพ่ือ

ปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต 
และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์การเภสัชกรรมสู่องค์กรคุณธรรม รวมถึงร่วมกันปฏิบัติ     
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร โดยมีการน าหลักศาสนามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม     
ซึ่งได้รับเกียรติจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต”      
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 
 
2. โครงการ GPO Young Blood "คนรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม" 

องค์การเภสัชกรรม ได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้านการ
ทุจริต โดยต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในและปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดท า 
โครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ประจ าปี 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ปฏิบัติงานที่
บรรจุใหม่ เพ่ือปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเรื่องการด าเนินชีวิตภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง            
การส่งเสริมการประหยัดและการออม เพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตที่ดี รวมถึงพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง  
ณ ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยจัดอบรม จ านวน 3 รุ่น ในวันที่ 15 17 และ 18 
ธันวาคม 2564     
    
3. โครงการบุคคลต้นแบบ "GPO Role Model" ประจ าปี 2564 

องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีการยกย่องเชิดชูการท าความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยได้มีจัดท าโครงการ บุคคลต้นแบบ “CG Role Model” ประจ าปี 2564  เพ่ือเชิดชูบุคคลต้นแบบที่เป็นตัวอย่าง
ที่ดีขององค์กร มีความซื่อสัตย์ สุจริต และด ารงตนอยู่ในมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ “CG Role Model” จ านวน 9 คน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ขององค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2564 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งผลคะแนนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ITAS 
โดยในภาพรวมองค์การเภสัชกรรมได้คะแนน 92.84 ซึ่งอยู่ในระดับ A    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปี 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
ผลคะแนน 83.92 85.12 89.27 87.93 85.07 91.14 92.84 

 
เครื่องมือ ตัวช้ีวัด ปี 2564 

การรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 1.การปฏิบัติหน้าที่ 88.51 
2. การใช้งบประมาณ 79.73 
3. การใช้อ านาจ 84.04 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.38 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 80.68 

การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 6. คุณภาพการด าเนินงาน 94.63 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.20 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 91.76 

ระบบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 9. การเปิดเผยข้อมูล 100 
10. การป้องกันการทุจริต 100 

คะแนนภาพรวม 92.84 
ระดับผลการประเมิน A 

 
 



 

 

5. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
5.1 เข้าร่วมคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยต้องด าเนินการจัดท าข้อมูล รวบรวมเอกสารและภาพถ่ายโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรม ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ด าเนินการตามข้ันตอนและข้อก าหนดขององค์กรคุณธรรม
อย่างครบถ้วน และได้น าส่งให้คณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาและขอรับรองการเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบจากกระทรวงวัฒนธรรม 

5.2 การประกวดวีดิทัศน์องค์กรคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ “กว่าจะเป็นองค์กร
คุณธรรมขององค์การเภสัชกรรม” ประจ าปี 2564 

องค์การเภสัชกรรมได้ เข้าร่วมประกวดวีดิทัศน์องค์กรคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข              
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1       
(พ.ศ. 2560 – 2565) ตามแนวคิด “คุณธรรมน าการพัฒนา” ซึ่งเป็นการสร้างความเขมแข็งจากภายใน ด้วยหลัก 
“ระเบิดจากข้างใน” โดยองค์การเภสัชกรรมได้ส่งประกวดคลิปวีดิทัศน์ ในหัวข้อ “กว่าจะเป็นองค์กรคุณธรรมของ
องค์การเภสัชกรรม” เพ่ือเล่าถึงประวัติความเป็นมาของโครงการองค์กรคุณธรรมและประชาสัมพันธ์องค์กร
คุณธรรมขององค์การเภสัชกรรม โดยผลการตัดสินแจ้งว่าองค์การเภสัชกรรม ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  

5.3 กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ระดับกระทรวง สธ.  
องค์การเภสัชกรรมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ 

และสนทนาธรรม ระดับกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  
เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์
รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในกิจกรรมดับกล่าว 



 

 

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม  
(Corporate Social Responsibility: CSR) ปีงบประมาณ 2564 

 องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินงานตามภารกิจในการสนอง
นโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยการ วิจัย ผลิต จัดหา ส ารอง กระจาย ยาและเวชภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน
ระบบสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงการวิจัยและพัฒนายาเพ่ือรับมือกับโรคอุบัติใหม่และสร้างการเข้าถึงยา
แก่ประชาชน ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิฤกต ซึ่งเป็นการด าเนินงานเพ่ือสังคมในกระบวนการ หรือที่เรียกว่า    
CSR in process และปีงบประมาณ 2564 เกิดภาวะวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 องค์การ          
เภสัชกรรมได้มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

วิจัยและพัฒนายา 
 1. ยา Favipiravir tablet : องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนายา Favipiravir เพ่ือใช้รักษาผู้ป่วยโรค 
COVID-19 ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนยาจาก อย. และผลิตได้เองในประเทศ โดยเริ่มผลิตและกระจายให้ผู้ป่วยได้
ใช้ในต้นเดือนสิงหาคม ท าให้ราคายาถูกลงกว่าการน าเข้ายาจากต่างประเทศ ส่งผลให้รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน
ยาของประเทศ และประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้มากข้ึน 

 2. วัคซีน COVID-19 : องค์การเภสัชกรรมได้วิจัยและพัฒนา วัคซีน COVID –19 และสามารถผลิต
วัคซีนได้ในระดับ Production scale ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยทางคลินิกในระยะที่ 2 ในอาสาสมัคร 
250 คน โดยเมื่อการศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 2 เสร็จ จะเลือกสูตรที่ดีที่สุดไปท าการศึกษาในระยะที่ 3 
ต่อไป เพ่ือน าข้อมูลไปยื่นขอขึ้นทะเบียนต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมที่ โรงงานผลิตวัคซีนขององค์การเภสัชกรรม ต. ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  คาดว่าภายในปี 
2565 จะขอรับทะเบียนต ารับเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization, EUA) ได ้

ผลิต จัดหา ส ารอง กระจาย ยาและเวชภัณฑ์  
 1. ยา Favipiravir และวัคซีน COVID-19 : เพ่ือใช้ในสถานการณ์เร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ องค์การเภสัชกรรมจึงได้ด าเนินการจัดหา ส ารอง กระจาย    ยาและ
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นอย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์ 

 2. ชุด PPE (Personal Protective Equipment) : จัดหาและส ารอง ชุด PPE จากทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ทั้งแบบชุดคลุมป้องกันเชื้อชนิดคลุมทั้งตัว (Coverall) และเสื้อคลุมป้องกันเชื้อ ( Isolation 
Gown) รวมถึงหน้าหน้ากาก N95 และถุงมือยาง ไว้อย่างเพียงพอ ท าให้บุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจ
และปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 

3. หน้ากากอนามัย : องค์การเภสัชกรรมได้สร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย surgical Mask จ านวน 
6 สายการผลิต และกระจายให้กับโรงพยาบาลและหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
หน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ได้ 

4. แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ : ผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งชนิดน้ า เจลล้างมือ และสเปรย์ 
และขยายก าลังการผลิตเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

5. ชุดตรวจ ATK : จัดหา ATK  ให้ สปสช. /รพ.ราชวิถี หน่วยงานภาครัฐ การจัดท าโครงการ ATK 
เพ่ือสังคมไทย ในราคาที่เหมาะสม 
 



 

 

 นอกจากภารกิจหลักในการวิจัย ผลิต จัดหา ส ารอง กระจาย ยาและเวชภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนระบบ
สาธารณสุขของประเทศแล้ว องค์การเภสัชกรรมยังได้ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน  ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานเพ่ือสังคมหลังกระบวนการ หรือที่เรียกว่า CSR after process ซึ่งในภาวะวิกฤตการระบาดของ
โรค COVID-19 องค์การเภสัชกรรมได้มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

สนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19 

 องค์การเภสัชกรรม ให้การสนับสนุน ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จ าเป็น ได้แก่ หน้ากากอนามัย 
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ชุด PPE และสารสกัดฟ้าทะลายโจร แก่โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ดังนี้ 

1. สนับสนุนหน้ากากอนามัย จ านวน 100,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จ านวน 88,950 
หลอด เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. สนับสนุนหน้ากากอนามัย จ านวน 373,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 50 g จ านวน 23,000 
หลอด เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 350 g จ านวน 2,280 ขวด และผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 500 กล่อง เพ่ือ
แจกจ่ายให้ประชาชนในพ้ืนที่เขตคลองเตย เขตบางแค ชุมชนรอบพ้ืนที่ อภ. สาขาพระราม 6 ชุมชนรอบพ้ืนที่ 
อภ. สาขาธัญบุรี และชุมชนรอบพ้ืนที่ อภ. สาขาหนองใหญ่ 

 

 

 



 

 

3. สนับสนุนหน้ากากอนามัย จ านวน 100,000 ชิ้น และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 50 g จ านวน 4,000 
หลอด แก่กรมราชทัณฑ์ เพ่ือใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายในเรือนจ า 

 

 

 

 



 

 

4. สนับสนุนชุด PPE แก่ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ,800 ชุด โดยมอบแก่
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน แห่งละ 900 ชุด 

 

 

 

 



 

 

 

5. สนับสนุนหน้ากากอนามัย จ านวน 100,000 ชิ้น หน้ากาก N95 จ านวน 2,000 ชิ้น ยาต าราหลวง 
จ านวน 2,000 ชุด และ ETHYL ALCOHOL 70%v/v จ านวน 500 ขวด แก่ประชาชนที่เข้าพักในศูนย์อพยพ
จากเกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก บริษัท หมิงตี้เคมีคอล อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

 

 



 

 

 

สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

องค์การเภสัชกรรม ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและหน่วยให้บริการด้าน
สาธารณสุข ดังนี้ 

 1. สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ จ านวน 6 เครื่อง แก่โรงพยาบาลบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
เป็นโรงพยาบาลสนามให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2. สนับสนุนเครื่องวัดความดัน จ านวน 18 เครื่อง แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 



 

 

 

3. สนับสนุนตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยรังสี UVC จ านวน 50 ตู้ แก่กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สนับสนุนการจัดตั้ง Community Isolation 

 องค์การเภสัชกรรม ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) 
เพ่ือเป็นสถานที่ดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในชุมชน แก่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และ เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 
แห่งละ 300,000 บาท 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 

 องค์การเภสัชกรรม ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 รอบพ้ืนที่ อภ. ทั้งผู้ที่ต้องกักตัว ผู้ที่ว่างงาน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ผ่านโครงการ 
“GPO ปันสุข สู้ภัย COVID-19” โดยด าเนินการจัดท าตู้ปันสุขและถุงยังชีพบรรจุอาหารและของใช้จ าเป็น
แจกจ่ายให้กับประชาชน ได้แก่ ชุมชนตลาดพรธิสาร ชุมชนซอยสวนเงิน ชุมชนวัดมะกอก ชุมชนบ้านครัว และ
ชุมชนคลองส้มป่อย 

 



 

 

 

สนับสนุนด้านอ่ืน ๆ  

1. สนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จ านวน 800 โด๊ส และงบประมาณจ านวน 74,900 บาท เพ่ือใช้ในการบริการ
ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
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