สทาเนา
ประกาศองคค์การเภสสัชกรรม
เรรรื่อง การแสดงเจตจจานงสสุจรริตในการบรริหารงานดด้วยความซรรื่อสสัตยค์สสุจรริตและโปรร่งใส
------------------------------------องคค์การเภสสัชกรรม มมีนโยบายในการสร่งเสรริมการดจาเนรินงานตามหลสักธรรมาภริบาล และการตร่อ
ตด้านการทสุจรริตและประพฤตริมริชอบ มสุร่งเนด้นการบรริหารงานดด้วยความซรรื่อสสัตยค์สสุจรริต โปรร่งใส และเปป็นธรรม โดย
ยยึดหลสักการกจากสับดดูแลกริจการทมีดรื่ มี 7 ประการ ประกอบดด้วย หลสักนริตธริ รรม หลสักคสุณธรรม หลสักความโปรร่งใส
หลสักการมมีสร่วนรร่วม หลสักความรสับผริดชอบ หลสักความคสุด้มคร่า และหลสักการมมีจรริยธรรมทมีรื่ดมี รวมทสัทั้งเพรรื่อใหด้สอดคลด้อง
กสับยสุทธศาสตรค์ชาตริวาร่ ดด้วยการปป้องกสันและปราบปรามการทสุจรริตแหร่งชาตริ ระยะทมีรื่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564
จยึง
ขอประกาศเจตจจานงสสุจรริตในการบรริหารงานดด้วยความซรรื่อสสัตยค์สจสุ รริตและโปรร่งใส เพรรื่อใหด้ผดูด้บรริหารและผดูด้ปฏริบสัตริ
งานนจาไปยยึดถรอและปฏริบสัตริ ดสังนมีทั้
1. ดด้านความโปรร่งใส ผดูด้บรริหารและผดูด้ปฏริบสัตริงานตด้องปฏริบสัตริหนด้าทมีรื่ดวด้ ยความซรรื่อสสัตยค์สสุจรริต
โปรร่งใส เปป็นธรรม และตรวจสอบไดด้
2. ดด้านความพรด้อมรรับผผิด ผดูบด้ รริหารและผดูปด้ ฏริบตสั งริ านตด้องปฏริบตสั หริ นด้าทมีดรื่ วด้ ยความรสับผริดชอบตาม
บทบาทหนด้าทมีขรื่ องตนเอง โดยคจานยึงถยึงความสจาเรร็จของงานตร่อผดูปด้ ระชาชน ผดูรด้ บสั บรริการ และผดูมด้ สมี วร่ นไดด้สวร่ นเสมียเปป็น
สจาคสัญ
3. ดด้านความปลอดจากการททุจรผิตในการปฏผิบรัตผิงาน ผดูด้บรริหารและผดูด้ปฏริบสัตริงานตด้องปฏริบสัตริหนด้าทมีรื่
ดด้วยความเปป็นธรรม และโปรร่งใส เปป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานการปฏริบสัตริงาน ไมร่เลรอกปฏริบสัตริเพรรื่อใหด้ไดด้มา
ซยึรื่งผลประโยชนค์สร่วนตนหรรอพวกพด้อง
4. ดด้านวรัฒนธรรมคทุณธรรมในองคค์กร ผดูด้บรริหารและผดูด้ปฏริบสัตริงานตด้องปฏริบสัตริหนด้าทมีรื่โดยยยึดหลสัก
คสุณธรรมจรริยธรรมตามประมวลจรริยธรรม จรรยาวริชาชมีพ และสร่งเสรริมการตร่อตด้านการทสุจรริตอยร่างมมี
ประสริทธริภาพ
5. ดด้านคทุณธรรมในการททางานในหนร่วยงาน ตด้องมมีระบบการบรริหารจสัดการทมีรื่ดยมี ยึดระบบ
คสุณธรรมความโปรร่งใสในการปฏริบสัตริงาน มสุร่งเนด้นผลประโยชนค์สร่วนรวมเกมีรื่ยวกสับการบรริหารทรสัพยากรบสุคคล
ยยึดหลสักการพสัฒนาทรสัพยากรบสุคคล ความคสุด้มคร่า และคจานยึงถยึงความรดูคด้ วามสามารถและมาตรฐานการปฏริบสัตริงาน
6. ดด้านการสสสื่อสารภายในหนร่วยงาน ผดูด้บรริหารตด้องแสดงเจตจจานงสสุจรริตในการบรริหารงานดด้วย
ความซรรื่อสสัตยค์สสุจรริตและโปรร่งใสสรรื่อสารแกร่ผดูด้ปฏริบสัตริงาน ใหด้ยยึดถรอและปฏริบสัตริตามอยร่างเครร่งครสัด
ประกาศ ณ วสันทมีรื่ 26 กสุมภาพสันธค์ พ.ศ. 2562

(นายวริฑรดู ยค์ ดร่านวริบดูลยค์)
ผดูด้อจานวยการองคค์การเภสสัชกรรม

Notification of the Government Pharmaceutical Organization
Declaration of Intent on Honest and Transparency Administration
-------------------------------------------The Government Pharmaceutical Organization has a policy to promote its
operations in accordance with good governance principles, as well as anti-corruption or antimisconduct operations by focusing on honest, transparent and fair administration. The seven
principles of good corporate governance are taken into consideration which comprises of the
rule of law, virtue, transparency, participation, accountability, value and ethics. The
principles are conformed to the National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017 – 2021).
Therefore, the Organization hereby declares its intent to perform its administrations with
honesty and transparency, in order for the executives and officers to bring into compliance,
as follows:
1. Transparency, the executives and officers shall perform their duties in
compliance with honesty, transparency, fair and auditability concepts.
2. Accountability, the executives and officers shall perform their duties in
accordance with their responsibilities, with regards to the public, service receivers and
stakeholders.
3. Free from corruption in operations, the executives and officers shall
perform their duties fairly and transparent, and in compliance with standard operating
procedures and without discrimination for the purpose of personal or companion gains.
4. Organizational culture of honesty, the executives and officers shall perform
their duties effectively with regards to moral principles in accordance with the code of
ethics, professional ethics and anti-corruption promotions.
5. Virtue in performing the Organization’s work, an effective administration
system shall be in placed with respect to fair and transparent operations. Focusing on
common benefits regarding human resource administration, human resource development
and value. Knowledge and operational standards shall also be in consideration.
6. Organizational communication, the executives shall communicate to the
officers to abide and uphold their performances in compliance with the intent to perform
their administration with honesty and transparency.
Issued on 26 February B.E. 2562 (2019)
(Mr.Withoon Danwiboon)
Managing Director

