สสสำเนสำ
เอกสารแนบทท้ายประกาศ
เรรรื่อง แนวทางการนนานโยบายไปสสสู่การปฏฏิบบัตฏิ
(แนบทท้ายประกาศองคค์การเภสบัชกรรม เรรอรื่ ง นโยบายการกนากบับดสแลกฏิจการททรื่ดท
การบรฏิหารความเสทรื่ยงและควบคคุมภายใน และการปฏฏิบบัตตฏิ ามกฎหมาย ระเบทยบ ขท้อบบังคบับ
(Governance Risk and Compliance : GRC) ลงวบันททรื่ 8 มฏิถคุนายน 2563)
----------------------------------------------ตามททรื่คณะกรรมการองคค์การเภสบัชกรรม ไดท้ประกาศนโยบายการกนากบับดสแลกฏิจการททรื่ดท การบรฏิหาร
ความเสทรื่ ย งและควบคคุ ม ภายใน และการปฏฏิ บบั ตฏิ ต ามกฎหมาย ระเบท ย บ ขท้ อ บบั ง คบั บ (Governance Risk and
Compliance : GRC) เมรรื่อวบันททรื่ 8 มฏิถคุนายน 2563 แลท้ว นบันั้น
เพรรื่อใหท้เปป็นไปตามขท้อ 8 แหสู่งนโยบายดบังกลสู่าว ฝฝ่ายบรฏิหารจจึงกนาหนดแนวทางการนนานโยบายไปสสสู่
การปฏฏิบบัตฏิดงบั นทนั้
1. กนาหนดโครงสรท้าง บทบาท หนท้าททรื่ ความรบับผฏิดชอบ
1.1 คณะกรรมการ ทนาหนท้าททรื่ กนาหนดแนวทาง กนากบับดสแล ตฏิดตามประเมฏินผล และใหท้ขท้อ
เสนอแนะดท้านการดนาเนฏินงานดท้านการกนากบับดสแลกฏิจการททรื่ดท การบรฏิหารความเสทรื่ยงและควบคคุมภายใน และการ
ปฏฏิบบัตตฏิ ามกฎหมาย ระเบทยบ ขท้อบบังคบับ เพรรื่อพบัฒนาปรบับปรคุงแนวทางการดนาเนฏินงานใหท้มทประสฏิทธฏิภาพ
1.2 ผสบท้ รฏิหาร ทนาหนท้าททรื่ จบัดทนาแผนแมสู่บทระยะยาวและแผนปฏฏิบบัตฏิการ ตามนโยบายในสสู่วนททรื่
เกทรื่ยวขท้องกบับสายงานททรื่รบับผฏิดชอบ กนากบับตฏิดตามการดนาเนฏินงานตามแผน ประเมฏินผลการดนาเนฏินงาน รายงานผล
การดนาเนฏินงานตามลนาดบับชบันั้นบบังคบับบบัญชา ปรบับปรคุงแกท้ไขกระบวนการทนางาน และปฏฏิบบัตฏิตนเพรรื่อเปป็นตท้นแบบททรื่ดท
ในดท้านจรฏิยธรรมและคคุณธรรม
1.3 ผสปท้ ฏฏิบตบั งฏิ านทนาหนท้าททปรื่ ฏฏิบตบั งฏิ านตามแผนอยสู่างมทประสฏิทธฏิภาพ รายงานผลการดนาเนฏินงาน
ปปัญหาและอคุปสรรค ตสู่อผสท้บบังคบับบบัญชา
1.4 กองพบัฒนาองคค์กรเพรอรื่ ความยบังรื่ ยรน กองบรฏิหารความเสทยรื่ งและควบคคุมภายใน คณะทนางาน
ดท้า นบรฏิห ารความเสทรื่ยงและควบคคุม ภายใน และคณะทน า งานการกน า กบับ ดสแ ลการปฏฏิบบัตฏิต ามกฎเกณฑค์ (Law &
Compliance) หรรอหนสู่วยงานตามโครงสรท้างททรรื่ บบั ผฏิดชอบงานปฏฏิบบัตตฏิ ามกฎหมาย ระเบทยบ ขท้อบบังคบับ ทนาหนท้าททรื่ ดนาเนฏิน
การตามนโยบายฯ และแผน ประสานงาน ตฏิดตามผล และรายงานผลการดนาเนฏินงานเสนอผสบท้ รฏิหาร และคณะกรรมการ
2. กนาหนดใหท้มกท ารนนาระบบคคุณภาพหรรอมาตรฐานตสู่าง ๆ เชสู่น หลบักการในการกนากบับดสแลกฏิจการททรื่ดท
ตามมาตรฐานสากล หลบักการและแนวทางการกนากบับดสแลกฏิจการททรื่ดทในรบัฐวฏิสาหกฏิจ หลบักการกนากบับดสแลกฏิจการททรื่ดท
ของ OECD หลบักการบรฏิหารความเสทรื่ยงและควบคคุมภายในอยสู่างบสรณาการทบัรื่วทบันั้งองคค์กร (Enterprise - wide risk
management) ตามกรอบการดนาเนฏินงาน (framework) ของ COSO และกฎหมายททรื่เกทรื่ยวขท้อง เปป็นตท้น เขท้ามา
ประยคุกตค์ใชท้
3. กนาหนดใหท้...

-23. กนาหนดใหท้มทการสสู่งเสรฏิมการดนาเนฏินงานโดย
3.1 สรอรื่ สาร ประชาสบัมพบันธค์ ชทแนั้ จงใหท้กบบั ผสปท้ ฏฏิบตบั งฏิ านผสู่านชสู่องทางตสู่าง ๆ เชสู่น ผสบท้ รฏิหารพบพนบักงาน
ขสู่าวประจนาสบัปดาหค์ เสทยงตามสาย โปสเตอรค์ แผสู่นพบับ หนบังสรอเวทยน เวว็บไซตค์ของหนสู่วยงาน
3.2 อบรมใหท้ความรสท้แกสู่พนบักงาน และสสู่งเสรฏิมใหท้ผสท้ปฏฏิบบัตฏิงานมทสวสู่ นรสู่วมในการดนาเนฏินงาน
3.3 ประเมฏินผลการดนาเนฏินงานเพรรื่อพบัฒนาและปรบับปรคุง
4. กนาหนดใหท้มทการกนากบับ ตฏิดตามผลการดนาเนฏินงานโดยตฏิดตามในททรื่ประชคุมคณะผสท้บรฏิหารระดบับสสง
(ประจนาสบัปดาหค์ ) และ/หรรอ ททรื่ประชคุมคณะทนางาน/คณะกรรมการภายใน และ/หรรอ ททรื่ประชคุม EPR (Executive
Performance Review) (ประจนาเดรอน)
5. กนาหนดใหท้มกท ารรายงานผลการดนาเนฏินงาน โดยครอบคลคุมประเดว็นตสู่าง ๆ ไดท้แกสู่ แผนฯ ผลการ
ดนาเนฏินการตามแผนฯ ปปัญหา อคุปสรรค และขท้อมสลแนวโนท้มใหมสู่ ๆ ททรื่เกทรื่ยวขท้อง เปป็นตท้น แบสู่งเปป็น
5.1 กองพบัฒนาองคค์กรเพรอรื่ ความยบังรื่ ยรนรายงานผลการดนาเนฏินงานดท้านการกนากบับดสแลกฏิจการททดรื่ ท นนา
เสนอผสท้บรฏิหาร คณะกรรมการกนากบับดสแลกฏิจการททรื่ดทและความรบับผฏิดชอบตสู่อสบังคม และคณะกรรมการองคค์การ
เภสบัชกรรม อยสู่างนท้อยไตรมาสละ 1 ครบันั้ง
5.2 ฝฝ่ายบบัญชทและการเงฏินและผสท้รบับผฏิดชอบโครงการ รายงานผลการดนาเนฏินงานดท้านการเงฏิน
และไมสู่ใชสู่การเงฏิน นนาเสนอผสท้บรฏิหาร คณะกรรมการบรฏิหาร และคณะกรรมการองคค์การเภสบัชกรรม อยสู่างนท้อย
ไตรมาสละ 1 ครบันั้ง
5.3 กองบรฏิหารความเสทรื่ยงและควบคคุ มภายในรายงานผลการดนา เนฏินงานดท้านการบรฏิหาร
ความเสทรื่ยงและควบคคุมภายในตสู่อคณะกรรมการดท้านบรฏิหารความเสทรื่ ยงและควบคคุม ภายใน เพรรื่ อนนา เสนอคณะ
กรรมการบรฏิหารความเสทยรื่ งและควบคคุมภายใน และคณะกรรมการองคค์การเภสบัชกรรม อยสู่างนท้อยไตรมาสละ 1 ครบังนั้
5.4 คณะทนางานการกนากบับดสแลการปฏฏิบตบั ตฏิ ามกฎเกณฑค์ (Law & Compliance) หรรอหนสู่วยงาน
ตามโครงสรท้างททรื่รบับผฏิดชอบงานปฏฏิบบัตฏิตามกฎหมาย ระเบทยบ ขท้อบบังคบับ รายงานผลการดนาเนฏินงานดท้านการปฏฏิบบัตฏิ
ตามกฎหมาย ระเบทยบ ขท้อบบังคบับ นนาเสนอผสท้บรฏิหาร คณะกรรมการดท้านกฎหมาย และคณะกรรมการองคค์การ
เภสบัชกรรม อยสู่างนท้อยไตรมาสละ 1 ครบันั้ง
จจึงประกาศมาใหท้ทราบและถรอเปป็นหลบักปฏฏิบบัตฏิโดยทบัรื่วกบัน
ประกาศ ณ วบันททรื่ 10 สฏิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายวฏิฑสรยค์ ดสู่านวฏิบสลยค์)
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