
 



ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) มีภำรกิจหลักในกำรคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพ
เพ่ือให้ประชำชนได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพที่มีคุณภำพ และควำมปลอดภัย รวมถึง
ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้มีศักยภำพในกำรประกอบกำร เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขัน ซึ่งในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 อย. ได้ด ำเนินกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ภำยใต้แผนปฏิบัติงำน
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ จ ำนวน 45 โครงกำร ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูป ประเด็นยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข  และขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน 5S ได้แก่ Speed 
(รวดเร็ว) Safety (ปลอดภัย) Satisfaction (ใส่ใจผู้บริโภค) Supporter (สนับสนุน) และ Sustainability 
(ควำมม่ันคง) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

จำกกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 45 โครงกำร พบทุกโครงกำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จ (ณ วันที่ 30 กันยำยน 
2564) ซึ่งกลุ่มติดตำมและประเมินผล กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ได้ด ำเนินกำรประเมินโครงกำร 
ที่ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ โดยใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำ 5 ด้ำน ดังนี้  

(1) ด้ำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ พิจำรณำผลจำกเบิกจ่ำยจริงเทียบกับแผนของโครงกำร โดย 
- ผลกำรเบิกจ่ำยต่ ำกว่ำร้อยละ 80.00 : กำรเบิกจ่ำยน้อยกว่ำแผน 
- ผลกำรเบิกจ่ำยร้อยละ 80.01-99.99 : กำรเบิกจ่ำยใกล้เคียงกับกำรประมำณกำรไว้ในแผน 
- ผลกำรเบิกจ่ำยร้อยละ 100 : กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมแผน 

(2) ด้ำนกำรด ำเนินงำน พิจำรณำร้อยละของกำรด ำเนินงำนเทียบกับแผน หำกมีกำรขออนุมัติ 
ปรับลดกิจกรรม หรือขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรจะพิจำรณำเทียบกับแผนที่ขอปรับใหม่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

- ผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำร้อยละ 100 : กำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
- ผลกำรด ำเนินงำนร้อยละ 100 : กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

(3) ด้ำนกำรบรรลุดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถ
บรรลุดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมแผนทุกตัวชี้วัด 

(4) ด้ำนประสิทธิภำพ พิจำรณำจำกผลกำรเบิกจ่ำย กำรด ำเนินงำนตำมแผน ประกอบควำมส ำเร็จ 
ตำมตัวชี้วัดของโครงกำร 

(5) ด้ำนประสิทธิผล พิจำรณำจำกผลผลิตและผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนที่ตอบสนองวัตถุประสงค์  

ของโครงกำรผลการประเมินโครงการ ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 45 โครงกำร 
   พบ 40 โครงกำร ที่ด ำเนินกำรได้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล คิดเป็นร้อยละ 88.89 
   พบ 5 โครงกำร ที่ด ำเนินกำรได้เกิดประสิทธิผล แต่มีประสิทธิภำพด้ำนกำรเบิกจ่ำยน้อย 

เนื่องจำกไม่สำมำรถเบิกจ่ำยให้ใกล้เคียงหรือเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดได้ คิดเป็นร้อยละ 11.11 
โดยมีรำยละเอียดดังรูปภาพที่ 1 และตารางท่ี 1 
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รูปภาพที่ 1 กรำฟแสดงผลกำรประเมินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 45 โครงกำร 
 

ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ  
1. ด้ำนกำรด ำเนินโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนำ 2019 (covid-19) จึงท ำให้หลำยโครงกำรขอปรับกิจกรรมภำยในโครงกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว และคืนงบประมำณด ำเนินกำร แต่ยังพบโครงกำรที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินให้ใกล้เคียงหรือ
เป็นไปตำมแผน จึงส่งผลต่อกำรประเมินประสิทธิภำพด้ำนกำรเบิกจ่ำยของโครงกำร 

ข้อเสนอแนะ  
(1) กำรปรับกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ ระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร ไม่ควรส่งผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์ของโครงกำร ทั้งนี้หำกต้องปรับแก้ไขในรำยละเอียดต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ และ
งบประมำณของโครงกำรควรได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรก่อน 

(2) เพ่ือลดผลกระทบของกำรด ำเนินโครงกำร ที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 ควรก ำหนดแผน 
กำรด ำเนินงำนในรูปแบบ New Normal และหำกต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรืองบประมำณระหว่ำงด ำเนิน
โครงกำร ไม่ควรปรับเกินกว่ำไตรมำสที่ 3  

2. ด้ำนกำรรำยงำนผลโครงกำร  
2.1 พบหลำยโครงกำรมีกำรเขียนเป้ำหมำยสลับกับดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPI) แสดงให้เห็นถึง

กำรขำดควำมเข้ำใจในด้ำนกำรเขียนโครงกำร (วัตถุประสงค์/ดัชนีตัวชี้วัด/ผลผลิต และผลลัพธ์)  
ข้อเสนอแนะ ในปีต่อไปควรมีกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเขียนโครงกำรเพ่ือให้กำรเขียน

โครงกำรถูกต้อง สมบูรณ์ ก่อนเสนอขออนุมัติ และให้ผู้ด ำเนินโครงกำร ผู้ติดตำมผล เข้ำใจหลักกำรเป็นไป 
ในแนวทำงเดียวกันตำมแผนที่ตั้งไว้  

2.2 กำรลงข้อมูลกิจกรรม/งบประมำณในระบบ e-monitor ไม่สอดคล้องกับโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ 
รวมถึงกรณีมีกำรอนุมัติปรับแผนระหว่ำงปีงบประมำณ โดยมิได้แนบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้เกิด 
ควำมล่ำช้ำ ควำมคลำดเคลื่อนของกำรประเมินโครงกำรเมื่อโครงกำรเสร็จสิ้น  และเกิดควำมสับสนระหว่ำง 
ผู้ประเมินและผู้ด ำเนินโครงกำร 

ข้อเสนอแนะ ควรมีกำรลงข้อมูลในระบบให้สอดคล้องกับโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง 
ควรระบุระยะเวลำแล้วเสร็จของกิจกรรมที่ปรับและแนบเอกสำรกำรเปลี่ยนแปลงตำมท่ีได้รับอนุมัติด้วย 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน ล าดับ ชื่อโครงการ 
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 
การเงิน การด าเนิน บรรลุ KPI 

ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม 

1 โครงกำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (คน อย. ตื่นรู้สู้โกง) 

/ / / / 

2 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

/ / / / 

กองยำ 3 โครงกำรปฏิรูปกฎหมำยยำเพ่ือขับเคลื่อนระบบยำ
ให้เกิดควำมมั่นคงด้ำนยำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในประชำคมเศรษฐกิจโลกและ
อำเซียน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

/ / / / 

 4 โครงกำรอบรมวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง 2021 
APEC GRM Regulatory Science Center of 
Excellence Workshop 

/ / / / 

 5 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทะเบียนต ำรับยำ 
ให้เป็นเลิศ เพ่ือขับเคลื่อนระบบยำให้เกิดควำมมั่นคง 
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสอดคล้อง
กับกำรยกระดับเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

/ / / / 

 6 โครงกำรพัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลยำสัตว์เพ่ือ
ส่งเสริมกำรผลิตและกำรส่งออก 

/ / / / 

 7 โครงกำรพัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลด้ำนยำ และ
ยกระดับผู้ประกอบกำรด้ำนยำให้มีควำมเข้มแข็งและ
ด ำเนิ นกำรตำมกฎหมำยที่ ก ำหนดได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ 

/ / / / 

 8 กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรกำรดื้อยำ
ต้ำนจุลชีพประเทศไทย 

/ / / / 

 9 โครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมผลิตยำในประเทศ 
เพ่ือกำรเข้ำถึงยำของประชำชนและสร้ำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

/ / / / 

 10 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมของภำคเอกชนเพ่ือ
รองรับ ASEAN Sectoral Mutual Recognition 
Arrangement for Bioequivalence Study 
Reports ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

/ / / / 

กองอำหำร 11 โครงกำรส ำรวจสถำนกำรณ์ในกำรจัดท ำฉลำก
โภชนำกำรแบบจีดีเอ (GDA) 

/ / / / 

 12 โครงกำรบูรณำกำรผักผลไม้ปลอดภัย / / / / 
 13 โครงกำรบูรณำกำรผลิตภัณฑ์อำหำรให้มีควำม

ปลอดภัยจำกสำรที่มีฤทธิ์ในกำรลดน้ ำหนักหรือ 
เสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงเพศ 

/ / / / 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน ล าดับ ชื่อโครงการ 
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 
การเงิน การด าเนิน บรรลุ KPI 

 14 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรและติดตำม
กำรพัฒนำด้ำนระบบควบคุมคุณภำพกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน 

/ / / / 

 15 โครงกำรส่งเสริมกำรส่งออกอำหำรแปรรูป: ครัว
ไทยสู่ครัวโลก 

/ / / / 

 16 โครงกำรพัฒนำชำไทยสู่ชำโลก (SMEs) / / / / 
 17 โครงกำรศูนย์จับคู่ธุรกิจอำหำรนวัตกรรม Innovative 

Food Matching Centre) 
/ / / / 

กองควบคุม
เครื่องส ำอำง
และวัตถุ
อันตรำย 

18 โครงกำรพัฒนำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเชิงระบบใน
กำรรับจดแจ้งเครื่องส ำอำงของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

/ / / / 

19 พัฒนำศักยภำพพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนเครื่องส ำอำง 
ระดับประเทศ รองรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และ
เทคโนโลยีสู่สำกล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เบิกจ่ำย
น้อยกว่ำ

แผน 

/ / / 

 20 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและส่งเสริม
กำรพัฒนำสมุนไพรในเครื่องส ำอำงให้เป็นศูนย์กลำง
ผลิตภัณฑ์สุขภำพนำนำชำติในระดับสำกล ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

/ / / / 

21 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรให้
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
วัตถุอันตรำย 

/ / / / 

กองด่ำน
อำหำรและยำ 

22 โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรด่ำนอำหำรและยำ
ตำมมำตรฐำนกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

/ / / / 

23 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ด่ำนอำหำรและ
ยำในกำรประมวลหลักฐำน 

เบิกจ่ำย
น้อยกว่ำ

แผน

/ / / 

 24 พัฒนำสมรรถนะเจ้ำหน้ำที่ด่ำนอำหำรและยำด้ำน
กำรก ำกับดูแลและเฝ้ำระวังกำรลักลอบน ำเข้ำตัวยำ
และสำรตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด 

เบิกจ่ำย
น้อยกว่ำ

แผน

/ / / 

กองควบคุม
เครื่องมือ
แพทย์ 

25 โครงกำรพัฒนำผู้ประเมินภำยใน (Internal Reviewer) 
ด้ำนเครื่องมือแพทย์ 

/ / / / 

26 โครงกำรโฆษณำเครื่องมือแพทย์อย่ำงไร ให้ถูกต้อง 
ถูกใจ คุ้มค่ำและคุ้มครอง 

/ / / / 

27 อบรมผู้ประกอบกำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำ
เอกสำรรูปแบบ Common Submission Dossier 
Template (CSDT) ส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์
เป็นส่วนประกอบเพ่ือท ำควำมสะอำดส ำหรับ
มนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ 

/ / / / 



5 

หมำยเหตุ ผลกำรประเมิน กำรเงนิ กำรด ำเนินงำน  (/) = เป็นไปตำมหรือใกลเ้คียงกับแผน,ส ำเร็จ  
5 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน ล าดับ ชื่อโครงการ 
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 
การเงิน การด าเนิน บรรลุ KPI 

 28 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรก ำกับดูแลเครื่องมือ
แพทย์ เรื่อง “กำรน ำพระรำชบัญญัติ เครื่องมือ
แพทย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) สู่กำรปฏิบัติในกำรก ำกับ
ดูแลและส่งเสริมอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์” 

/ / / / 

กอง
ยุทธศำสตร์
และแผนงำน 

29 โครงกำรพัฒนำกฎหมำยสำรเคมี (ภำยใต้โครงกำร
พัฒนำระบบจัดกำรสำรเคมี) 

/ / / / 

30 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และ
ด ำเนินกำรตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ 

/ / / / 

31 โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ รำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566-2570 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

/ / / / 

 32 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนระบบ
คุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

/ / / / 

33 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรทดแทน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

/ / / / 

 34 โครงกำรกำรจัดกำรสำรเคมีโดยพัฒนำองค์ควำมรู้
และนวัตกรรม ปีที่  2 (ภำยใต้โครงกำรพัฒนำ
ระบบจัดกำรสำรเคมี) 

/ / / / 

35 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

/ / / / 

 36 โครงกำรประชุมวิชำกำรประจ ำเดือน ศูนย์กำรศึกษำ
ต่อเนื่องทำงเภสัชศำสตร์ อย. ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

/ / / / 

กองพัฒนำ
ศักยภำพ
ผู้บริโภค 

37 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรสร้ำงชุมชน
และองค์กรรอบรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

/ / / / 

กลุ่มกฎหมำย
อำหำรและยำ 

38 โครงกำรอบรมเพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบและ 
แนวทำงกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและประเมินผล
สั มฤทธิ์ ของกฎหมำยและระบบกำรใช้ งำน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ เกี่ยวข้อง (ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564) 

/ / / / 

กลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร 

39 โครงกำรพัฒนำ อย. สู่ควำมเป็นเลิศ ตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

/ / / / 

ศูนย์จัดกำร
เรื่องร้องเรียน
ฯ 

40 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
ในกำรปฏิบัติ งำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 

/ / / / 
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หมำยเหตุ ผลกำรประเมิน กำรเงนิ กำรด ำเนินงำน  (/) = เป็นไปตำมหรือใกลเ้คียงกับแผน,ส ำเร็จ  
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน ล าดับ ชื่อโครงการ 
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 
การเงิน การด าเนิน บรรลุ KPI 

กองผลิตภัณฑ์
สุขภำพ
นวัตกรรมและ
กำรบริกำร 

41 โครงกำรส่งเสริมนวัตกรรมและบริกำรอนุญำต
สมุนไพร ชีววัตถุ ยำ และผลิตภัณฑ์สุขภำพเพ่ือ
สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ควำมมั่นคงและ
ยั่งยืนของประเทศ 

/ / / / 

กองผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

42 โครงกำรกำรพัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคง และควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ 

/ / / / 

 43 โครงกำรพัฒนำหลักเกณฑ์ ในกำรก ำกับดูแล
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่ำนทำงผู้รับอนุญำตและผู้มี
หน้ำที่ปฏิบัติกำร 

/ / / / 

 44 โครงกำรยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรอนุญำตและกำรเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้
เป็นสำกล 

เบิกจ่ำย
น้อยกว่ำ

แผน

/ / / 

 45 โครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรด้ำนผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและพัฒนำระบบบริกำร รองรับกำรเป็น
ศูนย์กลำงกำรผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของอำเซียน
สร้ำงเศรษฐกิจสุขภำพ สมุนไพร 

เบิกจ่ำย
น้อยกว่ำ

แผน

/ / / 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 
 

 



 
ภาคผนวก 

รายละเอียดผลการด าเนินงานและผลประเมินโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 45 โครงการ 

 
หน่วยงาน 

จ านวน 
(โครงการ) 

หน้าภาคผนวก (ผ) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 2 1 - 4 
กองยำ 8  5 - 25 
กองอำหำร 7 26 - 44 
กองควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย 4  45 - 52 
กองด่ำนอำหำรและยำ 3 53 - 58 
กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ 4  59 - 66 
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน 8  67 - 81 
กองพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค 1 82 - 85 
กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ 1 86 - 87 
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ๑  88 - 89 
ศูนย์จัดกำรเร่ืองร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิด
กฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

๑  90 - 91 

กองผลิตภัณฑ์สุขภำพนวัตกรรมและกำรบริกำร ๑  92 - 93 
กองผลิตภัณฑ์สุขภำพสมุนไพร 4  94 - 102 

 



ผ-๑ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (คน อย. ตื่นรู้สู้โกง) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 4 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 มกราคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 กรกฎาคม 2564 

วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือป้องกันการกระท าผิดวินัยและการทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจนสร้างความโปร่งใส่ในการบรหิาร 
และการปฏิบัติราชการ 

  2. เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
ตระหนักถึงภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
– ITA) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด (85 คะแนนขึ้นไป) 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด โดยได้รับคะแนน 89.89 คะแนน  
อยู่ในระดับ A 

งบประมาณที่อนุมัติ 
73,500 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
69,900 บาท 

ร้อยละ 
95.10 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ขออนุมัติปรับโครงการ ดังนี้ 
    1.1 เปลี่ยนแปลงเป็นการบรรยายโดยการอัดวีดิทัศน์ เพ่ือน าไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร  
ในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับรู้ รับทราบและน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
    1.2 เปลี่ยนแปลงค่าวิทยากร เดิมบรรยาย เป็นการบรรยายให้ความรู้โดยการอัดวีดิทัศน์ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 
จ านวน 2 โครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 
    1.3 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เหลือจากโครงการฯ เป็นเงินจ านวน 69,900 บาท 
          - จัดท าคู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงานคณะกรรมการอาหาร  
และยา จ านวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 50,000 บาท 
          - จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เป็นเงินจ านวน 19,900 บาท เพ่ือเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
    1.4 ขอขยายระยะเวลาโครงการจากเดิมสิ้นสุด พ.ค.64 เป็น ก.ค. 64 
2. ด าเนินการจัดการบรรยายโครงการสร้างความเข้าใจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในรูปแบบ 



ผ-๒ 

การอัดวีดิทัศน์ แล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยึดมั่น 
ในผลประโยชน์ส่วนรวมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในรูปแบบการอัดวีดิทัศน์ แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
3. จัดจ้างท าคู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เเละสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 
เรียบร้อย 
4. ประเมินความรู้เข้าใจของข้าราชการใหม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจากการศึกษาคู่มือ เเละมีความรู้  
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 98 (ผู้มีวัดประเมิน 81 คน) 

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จึงมีอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การจัดโครงการอบรมเป็นการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การอัดวิดีโอบรรยายให้ความรู้ และการจัดท าคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนแทน 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก มีผลการเบิกจ่าย
ได้ใกล้เคียงแผนที่ก าหนด ด าเนินตามแผน 
เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านการป้องกันการกระท าผิดวินัยและการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนสร้างความโปร่งใส่ในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการ โดย อย. ได้รับผลประเมินในระดับ A จากส านักงาน ปปช. 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อค้นพบ :  หน่วยงานปรับรูปแบบของโครงการจากการอบรม เป็นการจัดท าคู่มือ 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรมีการจัดท าระบบการท างานให้เป็นมาตรฐาน สร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน เเละสร้าง
บุคลากรต้นเเบบ เพ่ือให้เป็นโครงการที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาสังคมการท างาน
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควรมีการจัดท าสื่อให้ความรู้ในรูปแบบ e-learning เพ่ือลดต้นทุนของ
โครงการ 

 
  



ผ-๓ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 4 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 มกราคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ข้าราชการบรรจุใหม่ พนักงานราชการ และพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เข้าใจถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา ความส าคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน 
สังคม ประเทศชาติ 

2. เพ่ือให้ข้าราชการบรรจุใหม่ พนักงานราชการ และพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รับทราบ 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. เพ่ือให้ข้าราชการบรรจุใหม่ พนักงานราชการ และพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รับทราบ
ค่านิยมขององค์กร เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาและเป็นที่พึงของประชาชน 

4. เพ่ือให้ข้าราชการบรรจุใหม่ พนักงานราชการ และพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ได้รู้จัก
เพ่ือนร่วมงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีและแรงจูงใจในการท างานรับราชการ 
ตลอดจนการปฏิบัติตนต่างๆ ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี และมีประสิทธิภาพ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  ข้าราชการที่บรรจุใหม่ พนักงานราชการ และพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพติดที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ผู้เข้ารับการอบรมมีค่านิยมสร้างสรรค์ และพฤติกรรม
สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการด้วยความ
โปร่ ง ใส เป็นที่ เชื่ อถือ ศรัทธาและเป็นที่ พึ งของ
ประชาชน สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

ข้าราชการบรรจุใหม่มีค่านิยมสร้างสรรค์ และพฤติกรรม
สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการด้วยความโปร่งใส
เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาและเป็นที่พึงของประชาชน สอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 

งบประมาณที่อนุมัติ 
150,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
150,000 บาท 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 



ผ-๔ 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1.ขออนุมัติโครงการเรียบร้อย  
2. เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องประเมินการจัดกิจกรรมของโครงการ ประกอบกับอยู่ระหว่างประสานงาน

วิทยากรและสถานที่จัดอบรม ซึ่งคาดว่าจะสามารถการอบรมได้ตามแผน (ระหว่าง มี.ค. - พ.ค. 64)  
3. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามบันทึก สธ 1001/3002 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 64 รายละเอียดดังนี้ 
    3.1 ขอปรับกิจกรรมเป็นการจัดท าคู่มือพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวนเงิน 150,000 บาท  
    3.2 ขอน าเงินส่วนที่เหลือไปจ่ายในการด าเนินงานอ่ืน ๆ จ านวน 192,730 บาท  
    3.3 ขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุด พ.ค. 64 เป็นสิ้นสุด ส.ค. 64 
4. ด าเนินการจัดท าคู่มือพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ เเละเบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว 
5. ประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ของข้าราชการใหม่ จ านวน 81 คน พบว่า มีผลการประเมินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 ส่งผลให้มีค่านิยมสร้างสรรค์  
และพฤติกรรมสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการด้วยความโปร่งใสเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาและเป็นที่พึง  
ของประชาชน สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

ปัญหาและอุปสรรค : 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จึงมีการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นการจัดท าคู่มือพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นเงินจ านวน 150,000 บาท 
2. อนุมัติเงินส่วนที่เหลือจากโครงการฯ เป็นเงินจ านวน 192,730 บาท น าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของส านักงานเลขานุการกรม 

ผลการประเมิน :  

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน 
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัด
ความส าเร็จของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
องค์กร เ เละกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
ความส าคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อค้นพบ :  หน่วยงานมีการปรับรูปแบบกิจกรรม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ 

ข้อเสนอแนะ: ในปีถัดไป หากสามารถด าเนินการในรูปแบบจัดท าคู่มือแล้วสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการได้ เห็นควรให้ด าเนินการ เนื่องจากจะลดต้นทุนของโครงการ ก่อให้เกิดความคุ้มค่าของ
โครงการ 

  



ผ-๕ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการปฏิรูปกฎหมายยาเพื่อขับเคลื่อนระบบยาให้เกิดความมั่นคงด้านยาและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจโลกและอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยา 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือพัฒนาหรือปฏิรูปกฎหมายยาและหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลยาที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมายด้านยา ส าหรับให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
3. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยา หรือด้านวิชาการเก่ียวกับยาเพ่ือพัฒนาเป็นกฎหมาย 

ส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  ผู้รับอนุญาตผลิต/ขาย/น าเข้ายา 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. จ านวนหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด หรือร่างกฎหมายด้านยา ที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จ านวน 3 ฉบับ  

2. จ านวนข้อมูลการประชุมคณะกรรมการยาและกฎหมายยา  
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 1 กลุ่มข้อมูล (อย่างน้อย 1,000 รายการ)  

3. จ านวนองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยา หรือด้านวิชาการเกี่ยวกับ
ยาเพื่อพัฒนาเป็นกฎหมาย จ านวน 1 รายการหรือเรื่อง 

1. 3 ฉบับ  
 
 
2. 1 กลุ่มข้อมูล 
3. อบรมความรู้เรื่องการวินิจฉัยประเภท
ยาและประเภทผลิตภัณฑ์ 

งบประมาณที่อนุมัติ 
4,519,850 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
4,519,850 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์และจัดท าร่างกฎหมาย ตามหลัก Good Regulatory Practice ; GRP ในประเด็น 
Telepharmacy กับกฎหมายยา 
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการออกกฎหมายหรือแก้ไขกฎระเบียบ รองรับประชาคม
การค้าโลกและสอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ชี้ เ เจงเเละสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมาย ดังนี้   
    (1) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนต ารับยา 
    (2) กฎกระทรวงว่าด้วยการผลิต และน าสั่งยาแผนปัจจุบันโดยกระทรวง ทบวง กรมฯ  
 



ผ-๖ 

    (3) ร่างประกาศ GPP ส าหรับร้านยา ขย.2 ขย.3 ขย.43. จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการยา
และกฎหมายด้านยาที่้เป็นปัจจุบันโดยมีการปรับปรุงเเละเชื่อมโยงข้อมูล ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 1 กลุ่มข้อมูล 
(มากกว่า 1,000 รายการ) 
4. อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาและที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้
กฎหมายด้านยา เรียบร้อยเเล้ว 
5. ปรับปรุงแก้ไข และจัดท าข้อมูลกฎหมายด้านยาบนเว็ปไซต์กองยาให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งกา รจัดท าข้อมูล
กฎหมายยาและมติคณะกรรมการยาส ารองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
    (1) กฎกระทรวงการผลิตและการน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยกระทรวง ทบวง กรม 
ในหน้าที่ป้องกันหรือบ าบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2564  
    (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่
ผลิตยาในต่างประเทศ 
    (3) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอ การออก 
และการต่ออายุ หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ 

ปัญหาและอุปสรรค : 

1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมในโครงการ  
2. อุปสรรคในด้านอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสื่อสาร ไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากมีจ านวนจ ากัด 
3. เจ้าหน้าที่ด้าน IT ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
4. ปัญหาทางอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ท าให้การประชุม/อบรม ติดขัด 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามเเผน ด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 
  

เกิดประสิทธิผล ด้านการพัฒนาหรือปฏิรูปกฎหมายยาและหลักเกณฑ์ 
ในการก ากับดูแลยาที่ เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปั จจุบัน  เ เละการ เชื่ อมโยงข้อมูลกฎหมายด้ านยา  
ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายการเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมายด้านยา  
ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้องให้เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความม่ันคง
ด้านยา เเละเพ่ิมขีดความสามารถของการเเข่งขันทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น 

  



ผ-๗ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง 2021 APEC GRM Regulatory Science Center of 
Excellence Workshop 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยา 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 พฤษภาคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ :  
1. วัตถุประสงค์ทั่วไป 

(1) เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของผู้พิจารณาทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาของ กองยา ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ในเรื่องการบริหารจัดการการข้ึนทะเบียนที่ดี (Good Registration Management) 

(2) เพ่ือพัฒนาทักษะและแนวปฏิบัติของผู้พิจารณาทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาของ กองยา ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาตามแนวปฏิบัติที่ดีในการพิจารณาทะเบียน (Good Review Pratice, GReVP) 

(3) เพ่ือพัฒนาทักษะและแนวปฏิบัติของผู้ยื่นเอกสารทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาต่อ กองยา ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาตามแนวปฏิบัติที่ดีในการยื่นเอกสารทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา (Good Submission Pratice, GSubP) 

(4) เพ่ือสร้างศักยภาพการเริ่มก้าวสู่การเป็นผู้น าในประเทศอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา 
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ 

(1) เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ประกอบการในฐานะ  
ที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้าน 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการ 
และเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตาม
ตัวช้ีวัด 

1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก ากับดูแลยา หลักเกณฑ์ข้อมูลวิชาการที่ทันสมัย 
เพ่ิมมากข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (วัดผลจากการทดสอบก่อนและหลังเข้ารับการอบรม) 

2. ผู้ประกอบการมีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลยา และหลักเกณฑ์ข้อมูลวิชาการ  
ทีท่ันสมัย เพ่ิมมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (วัดผลจากการทดสอบก่อนและหลังเข้ารับการอบรม) 

1. ร้อยละ 85  
 
2. ร้อยละ 85  
  

งบประมาณที่อนุมัติ 
464,800 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
464,800 บาท 

ร้อยละ 
100 

 
 



ผ-๘ 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ขออนุมัติโครงการ ตามหนังสือ สธ 1009.4.1/2552 ลงวันที่ 3 พ.ค. 2564 
2. จัดการอบรม Domestic Good Registration Management แบบ Local GRM  ในวันที่ 26-30 มิ.ย. 64 
และวันที่ 10-14 ก.ค. 64 ส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน ผ่านทาง webex ซ่ึงมี
การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก ากับดูแลยา กฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลยา (ส าหรับผู้ประกอบการ) 
เเละหลักเกณฑ์ข้อมูลวิชาการท่ีทันสมัย พบว่ามีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85 
3. จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 2021 APEC GRM Regulatory Science Center of Excellence 
Workshop ผ่านการประชุมทางไกล ( Inter nationnal) ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564 

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้การจัดอบรม
ต้องด าเนินการเป็นออนไลน์ 100 % (ซึ่งตามท่ีวางแผนไว้จะเป็นออนไลน์ 80%) ท าให้ต้องมีการปรับรูปแบบ และ
ประสานผู้ที่เก่ียวข้องหลายภาคส่วน 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน 
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัด
ความส าเร็จของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
แนวทางปฏิบัติของผู้พิจารณาเเละผู้ยื่นเอกสารทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ : ในปีต่อไปเพิ่มสัดส่วนผู้พิจารณาทะเบียนเเละผู้ยื่นเอกสารทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้มากข้ึน  
 

 
  



ผ-๙ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจัดการทะเบียนต ารับยาให้เป็นเลิศ เพ่ือขับเคลื่อนระบบยาให้เกิดความม่ันคง 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และสอดคล้องกับการยกระดับเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยา 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการทะเบียนต ารับยาที่ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้แล้ว ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย สมประโยชน์ และสอดคล้องกับสากล 

2. เพ่ือพัฒนากฏหมายให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากการใช้ยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค  

3. เพ่ือพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับสืบค้น ติดตามการด าเนินงาน และรับทราบผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการออกมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากการใช้ยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเข้ากับระบบ
สารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ อย. 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. ร้อยละ 10 ของรายการยาที่มีการยกเลิก/เพิกถอนในต่างประเทศก่อนปี 
พ.ศ. 2562 ด้วยเหตุผลความไม่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความ
ปลอดภัย แต่มีจ าหน่ายในประเทศไทย ได้มีการวางมาตรการลดความเสี่ยง
จากการใช้ยาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  

2. มีแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือปรับปรุงทะเบียนต ารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้แล้วก่อนปี พ.ศ. 2552 ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิผล มีความ
ปลอดภัย สมประโยชน์ และสอดคล้องกับสากลทะเบียนต ารับยา 
จ านวน 1 งาน  

3. มีการออกกฎหมายล าดับรอง ให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงจากการใช้ยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว จ านวน 2 ฉบับ  

4. มีการเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับสืบค้น ติดตามการด าเนินงาน และรับทราบ
ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการออกมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากการ
ใช้ยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว เข้ากับระบบสารสนเทศของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จ านวน 1 งาน 

 

1. ร้อยละ 100  
2. มีแนวทาง จ านวน 1 ฉบับ  
3. จากการทบทวนทะเบียนต ารับยาที่

มี ก า ร ย ก เ ลิ ก / เ พิ ก ถ อ น ใ น
ต่างประเทศก่อนปี พ.ศ. 2562 
แต่มีจ าหน่ายในประเทศไทยนั้น 
พบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการ
วางมาตรการที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสากลอยู่แล้ว ดังนั้น
จึ งไม่จ า เป็นต้องออกกฎหมาย
ล าดับรองใดๆ เพ่ิมเติม 

4. มีการเชื่อมโยงข้อมูลบนเว็ปไซต์
กองยา 

งบประมาณที่อนุมัติ 
1,390,200 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
1,342,120 บาท 

ร้อยละ 
96.54 



ผ-๑๐ 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. รวบรวมรายการยาเเละข้อมูลสาเหตุในการเพิกถอน/ยกเลิก/ระงับการใช้ชั่วคราว ในต่างประเทศ จ านวน 6 ประเทศ 
คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ย้อนหลัง 10 ปี เเละรายงานผล  
2. ตรวจสอบ รวบรวมและจัดท าข้อมูลทะเบียนต ารับยาในประเทศไทย ที่มีส่วนประกอบของตัวยาที่มีสถานะ  
เพิกถอน/ยกเลิก ในต่างประเทศ พบว่าได้มีการวางมาตรการลดความเสี่ยงจากการใช้ยาให้เหมาะสมกับบริบท  
ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 
3. รวบรวม และจัดท าสรุปผลข้อมูลทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบันส าหรับมนุษย์ ที่ยื่นขึ้นทะเบียนไว้ก่อนปี พ.ศ. 2552 
และทะเบียนต ารับยาที่มีการยื่นขึ้นทะเบียนแบบ Transfer เฉพาะที่มีตัวยาส าคัญตรงกับต ารับยาที่ขึ้นทะเบียน 
ไว้ก่อนปี พ.ศ. 2552 ซึ่งในปี 2565 ได้วางระบบการจัดการทะเบียนไว้โดยการวางแผนด าเนินการทบทวนทะเบียน
ต ารับยาที่มีความไม่เหมาะสมของสูตรต ารับยาส าหรับยากล่้มที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีปริมาณการใช้สูงก่อน เพ่ือให้ยา
ทีม่ีจ าหน่ายในประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย สมประโยชน์ และสอดคล้องกับสากล 
4. เชื่อมโยงข้อมูลต ารับยากับระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส าหรับสืบค้น ติดตาม
การด าเนินงาน และรับทราบผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการออกมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากการใช้ยาที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้แล้ว รวมทั้งจัดท าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือสืบค้นเอกสารย้อนหลังเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
5. พัฒนาเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนตามรายการยาสามัญประจ าบ้านในกลุ่มอาการ/โรคระบบทางเดิน
อาหาร  เฉพาะที่เป็นต ารับยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน จ านวนทั้งสิ้น 18 รายการ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร
ให้ผู้บริโภคใช้ยาได้อย่างปลอดภัย 
6. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ ผ่านระบบออนไลน์ 
7. สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลวิชาการเพ่ือทบทวนทะเบียนต ารับยาในด้านประสิทธิผล และความปลอดภัยของ
รายการยากลุ่ม Antihistamine มีขึ้นทะเบียนในประเทศไทย เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาด าเนินการวางมาตรการ 
ลดความเสี่ยงจากการใช้ยา และใช้ประกอบการพิจารณาจัดประเภทยาให้มีความเหมาะสมกับตัวยาแต่ละรายการ  
ซึ่งจะด าเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2565  

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ต้องมีการปรับแผนการด าเนินงานอยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้นจึงท าให้ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ครบ 100% และการด าเนินกิจกรรมบางอย่างล่าช้ากว่าแผนงานที่เคย 
ตั้งไว้ในครั้งแรก 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายใกล้เคียงแผนที่
ก าหนด ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถ
บรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของของโครงการได้ทุก
ตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิด้านการพัฒนาระบบการจัดการทะเบียนต ารับยา
ที่ข้ึนทะเบียนต ารับยาไว้แล้ว  การพัฒนากฏหมายให้สอดคล้อง
กับมาตรการควบคุมความเสี่ยง และการเชื่อมโยงข้อมูล
ส าหรับสืบค้น ติดตามการด าเนินงานได้ 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 



ผ-๑๑ 

ข้อค้นพบ : ในปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานมิได้ให้บรรลุดัชนีตัวชี้วัด “มีการออกกฎหมายล าดับรอง  
ให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากการใช้ยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว จ านวน 2 ฉบับ” 
และได้ชี้เเจงว่า  ทุกรายการยาที่เพิกถอนในต่างประเทศและมีขึ้นทะเบียนในประเทศไทย หน่วยงาน
ได้ด าเนินการสรุปรายการยาที่ด าเนินการทบทวนทะเบียนในปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว
และได้วางมาตรการลดความเสี่ยงของยาทุกรายการเรียบร้อยแล้ว จึงมิต้องออกกฎหมายล าดับรอง 

 ข้อเสนอแนะ: ในปีถัดไปควรขยายการเชื่อมโยงข้อมูลต ารับยา เเละการทบทวนกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน  รวมถึง
มีการเผยเเพร่ให้ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ เเละผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 

 

 
  



ผ-๑๒ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการก ากับดูแลยาสัตว์เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการส่งออก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยา 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบการก ากับดูแลยาสัตว์ให้เป็นไปตามแนวทางสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย
เพ่ือประกันคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยา  

 2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการยาสัตว์ในการผลิตและส่งออกยาสัตว์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์
อาหารจากสัตว์ให้ได้มาตรฐาน เอ้ือต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ  

 3. เพ่ือจัดท าข้อมูลยาสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลยาสัตว์ของผู้ใช้ยา ผู้ประกอบการ 
และเจ้าหน้าที่ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  1. ผู้ประกอบการ ผู้รับอนุญาตผลิต/น าเข้ายา 2. เจ้าหน้าที่ อย.  
3. ผู้บริโภค และผู้ใช้ยา (ผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์) 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. จ านวนแนวทาง หลักเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
การควบคุม ก ากับดูแลยาสัตว์ตามแนวทางสากล และส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการ ได้ก าหนดขึ้นใหม่ ทบทวนหรือแก้ไข  
2 ฉบับ  

2. จ านวนผู้ประกอบการด้านยาสัตว์ที่มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาสัตว์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75  

3. จ านวนรายการข้อมูลทะเบียนต ารับยาสัตว์ได้รับการตรวจสอบ 
ปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่า 750 รายการ 

1. รายงานการทบทวนข้อก าหนดมาตรฐาน
ของทะเบียนต ารับยาสัตว์ ivermectin  
1 ฉบับ และรายงานข้อมูลการใช้ยา 
ในสัตว์เพ่ือการบริโภค 1 ฉบับ 

2. ร้อยละ 80 (วัดจากค าขอที่ยื่นเข้ามาและ
ได้รับการพิจารณาอนุญาต) 

 
3. จ านวน 800 รายการ 

งบประมาณที่อนุมัติ 
460,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
460,000 บาท 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 

 



ผ-๑๓ 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท าแนวทาง หลักเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลยาสัตว์  
ให้เป็นไปตามแนวทางสากล เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ดังนี้ 
    1.1 ข้อก าหนดมาตรฐานของทะเบียนต ารับยาสัตว์ ivermectin  1 ฉบับ 
    1.2 ข้อมูลการใช้ยาในสัตว์เพ่ือการบริโภค 1 ฉบับ 
2. เสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจในแนวทาง หลักเกณฑ์ และหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาสัตว์ 
โดยการจัดท าสื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ (e-learning) 2 เรื่อง ได้แก่ 
    2.1 การสืบค้นข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาสัตว์ และการจัดข้อมูลในฉลากและเอกสาร
ก ากับยา 
    2.2 กฎระเบียบของเภสัชเคมีภัณฑ์ และข้ันตอนการจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ที่น ามาใช้ผลิตยา 
3. ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการที่ยื่นเข้ามาและได้รับการพิจารณาอนุญาตถูกต้อง ตามแนวทาง 
ที่ก าหนดร้อยละ 80 
4. ปรับปรุงแก้ไขรายการข้อมูลทะเบียนต ารับยาสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้ จ านวน 800 รายการ  
(เป้าหมายไม่น้อยกว่า 750 รายการ) 

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์โควิด ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน 
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุ
ตั วชี้ วั ดความส า เร็ จของของโครงการได้ 
ทุกตัวชี้วัด 

 เกิดประสิทธิภาพด้านการก ากับดูแลยาสัตว์ เพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการยาสัตว์ในการผลิตและส่งออกยาสัตว์ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ เเละส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลยาสัตว์ 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: 1. ควรมีการวัดผลการใช้ความสามารถของผู้ประกอบการยาสัตว์ในการผลิตและส่งออกยาสัตว์ 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ให้ได้มาตรฐาน หรือเเสดงข้อมูลสามารถการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

2. เพ่ิมรายการทะเบียนยาให้มากขึ้นเเละเป็นปัจจุบัน พร้อมเผยเเพร่ข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึง
ได้ง่าย 

 
  



ผ-๑๔ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการก ากับดูแลด้านยา และยกระดับผู้ประกอบการด้านยาให้มีความเข้มแข็งและ
ด าเนินการตามกฎหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยา 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสถานประกอบการผลิตยาในประเทศ ให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้มากขึ้น 
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน ามาตรฐาน ข้อก าหนด รวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มาใช้ใน
กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้  

2. เพ่ือให้สถานประกอบการผลิตหรือน าสั่งยาแผนปัจจุบันในประเทศ ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักเกณฑ์การกระจายยาแผนปัจจุบัน  

3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการใช้ยาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด โดยมีมาตรการ 
ในการการสร้างความเชื่อม่ันต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตในประเทศ  

4. เพ่ือพัฒนาระบบการก ากับดูแลสถานประกอบการด้านการผลิต ขาย น าหรือสั่งยาเข้ามา 
ในราชอาณาจักร และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาที่จ าหน่ายในท้องตลาดรวมถึงแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์
ยาที่พบปัญหาคุณภาพ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ ผู้รับอนุญาตน าหรือ
สั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร และผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

เชิงผลผลิต 
1. ร้อยละ 85 ของผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมให้มีการน ามาตรฐาน ข้อก าหนด 

รวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
2. มีแนวทางในการเฝ้าระวังและมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคุณภาพยาซ้ า 

จ านวน 1 ฉบับ  
3. ร้อยละ 85 ของผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน และผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาแผน

ปัจจุบัน มีความเข้าใจในหลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ GDP ตามที่
ระบุไว้ใน (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการกระจายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ....  

4. มีแนวทางการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยา  
แผนปัจจุบัน GDP 1 ฉบับ 

เชิงผลลัพธ์ 
1. ร้อยละ 75 ของสถานประกอบการด้านยามีการด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่

กฎหมายก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

เชิงผลผลิต 
 1. ร้อยละ 85  
 
 2. มีเเนวทาง 1 ฉบับ  
 
 3. ร้อยละ 85   
 
 
 
 4. จ านวน  1 ฉบับ 
 
เชิงผลลัพธ์ 
 1. ร้อยละ 75  
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2. มีระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาที่จ าหน่ายในท้องตลาดและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ยาที่
พบปัญหาคุณภาพ จ านวน 1 ระบบ 

3. ร้อยละ 75 ของผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน และผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาแผน
ปัจจุบัน สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GDP ตามท่ีระบุไว้ใน (ร่าง) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ... 

4. มีระบบการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผน
ปัจจุบัน GDP 1 ระบบ 

 2.  1 ระบบ  
 
 3. ร้อยละ 75 
 
 
 4. มี 1 ระบบ 

งบประมาณที่อนุมัติ 
3,800,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
3,800,000 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. มีการปรับกิจกรรมจากกิจกรรมในไตรมาสที่ 1 เป็นด าเนินการในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากขออนุมัติโครงการล่าช้า
2. พัฒนาสถานประกอบการผลิตยาในประเทศให้สามารถผลิตยาที่มีคุณภาพตามข้อก าหนดมาตรฐานสากล  
ที่เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจากการประเมินศักยภาพสถานประกอบการด้านยา พบว่า  
มีการด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก าหนด รวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
   2.1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตในประเทศให้ผลิตยาที่มีมาตรฐาน  
ตามต ารายามาตรฐานสากลฉบับปัจจุบัน และสามารถแข่งขันทางธุรกิจ 
   2.2 ศึกษา เรื่อง การปนเปื้อน Nitrosamines 
   2.3 ศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาคุณภาพยา โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูลและประสานข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง EDQM ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท า CAPA และศึกษาปัญหา
ความไม่คงสภาพของยาเม็ดรูปแบบเคลือบน้ าตาล 
3. พัฒนาระบบการเเจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ยาที่พบปัญหาคุณภาพ โดยด าเนินการจัดท าแนวทาง/คู่มือการสืบสวนหา
สาเหตุผลิตภัณฑ์ยาที่พบปัญหาคุณภาพส าหรับผู้ประกอบการผลิตยาเพื่อพิจารณาปัญหาคุณภาพยาแผนปัจจุบัน 
4. พัฒนาสถานประกอบการด้านยา (ผลิต และน าสั่งฯยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร) ให้สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การกระจายยาแผนปัจจุบัน โดยด าเนินการ 
    4.1 สื่อสารให้ผู้รับอนุญาตได้ทราบ และมีการเตรียมความพร้อมกับการน าหลักเกณฑ์การกระจายยา  
แผนปัจจุบันมาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการประเมินเพ่ือต่ออายุใบอนุญาต ร 
    4.2 มีสื่อการสอนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ GDP ในรูปแบบ E-learning 
5. รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่มีความพร้อมรับการตรวจประเมิน GDP เเละวางเเละการตรวจประเมิน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน (GDP) 

ปัญหาและอุปสรรค : 

1. ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ท าให้การประสานงาน และการติดโครงการเกิดความล่าช้า ด้วยบุคลากรต้อง
ปฏิบัติงาน ต้องกักตัว เพราะมีบุคลากรบางรายติดเชื้อ Covid 
2. จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ต้องปรับรูปแบบการจัดประชุม จากการประชุม Face to Face มาเป็นแบบ Online 
ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจ านวนมาก จากแผนเดิมที่ก าหนดไว้ ประกอบกับ รูปแบบของการจัดประชุม  
มีการจ ากัดผู้เข้าร่วมประชุม จึงต้องมีการวางแผนและปรับการด าเนินงานให้มีการขยายสัญญาณของการถ่ายทอด
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การประชุม พร้อมด้วยมีการเลื่อนก าหนดการจัดประชุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
เชื้อ CORONA-Virus 
3.มีการใช้จ่ายล่าช้าในบางช่วงไตรมาส เพราะการออกสัญญาการจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากทั้งเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 
หรือองค์กรที่รับงานจ้าง มีบุคลากรบางรายติดเชื้อ Covid 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามเเผน ด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านสถานประกอบการผลิตยา มีสามารถแข่งขันทางธุรกิจ 
ผลิตหรือน าสั่งยาแผนปัจจุบันในประเทศ ปฏิบัติตามกฎหมายปัจจุบัน 
เเละแนวทางในการเฝ้าระวังและมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
คุณภาพยา 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อควรมีการถอดบทเรียนของโครงการ เพ่ือน าบทสรุปปิดช่องว่างการพัฒนายกระดับ
ผู้ประกอบการด้านยาต่อไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยา 

ยุทธศาสตร์ อย. ที ่1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเร่งรัดการด าเนินการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564  

2. เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินการของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564  

3. เพ่ือทบทวนการด าเนินงานเพ่ือเตรียมการแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ
ประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565-2570 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  1. หน่วยงานส่วนกลางที่เป็นแกนประสานยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหาร  
การสาธารณสุข) กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ และสมาคม/องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 2. เครือข่ายระดับพ้ืนที่ ได้แก่ เครือข่ายโรงพยาบาล 
ที่เข้าร่วมน าร่องระบบการจัดการการดื้อยาต้าน จุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (Integrated AMR 
Management: IAM) 3. เครือข่ายนักวิชาการและภาคการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. รายงานผลการด าเนินการในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศ
ไทย พ.ศ. 2560-2564 จ านวน 1 ฉบับ  

2 กรอบการท างานเพ่ือเตรียมการแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2565-2570 จ านวน 1 ฉบับ 

1. รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม Roadmap 
พ.ศ. 2563-2565 แผนยุทธศาสตร์การจัดการดื้อยา
ต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2565 

2. มีกรอบการท างาน จ านวน 1 ฉบับ 

งบประมาณที่อนุมัติ 
3,516,095 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
3,516,095 บาท 

ร้อยละ 
100 
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ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ทบทวนการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564  
    1.1 ประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือติดตามความคืบหน้าแผนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ในเดือนมีนาคม 2564 
    1.2 ทบทวนโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของแผนยุทธศาสตร์ฯ ภายใต้แผนงานความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ ปีที่ 5 (ประชุมคณะอนุกรรมการก ากับทิศแผนงาน  
CCS-AMR ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 
    1.3 ติดตามการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย 
พ.ศ. 2560-2564 ผ่าน Tripartite AMR country self-assessment questionaire (version 5) (วันที่ 15 
พฤษภาคม 2564) เเละได้รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
2. จัดตั้งคณะท างานฯ  เพ่ือด าเนินการทบทวนรายการยาต้านจุลชีพที่ไม่เหมาะสม และจัดท ากรอบกระบวนการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570)  1 ฉบับ  
โดยการด าเนินการดังนี้ 
    2.1 วันที่ 10 ก.ย. 64-ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2564 น าเสนอร่างประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) ของทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
และร่วมกันปรับกรอบระยะเวลาในการด าเนินการจัดท าแผนฯ ระยะที่ 2 
    2.2  วันที่ 27 ก.ย. 64-ประชุมหารือ เรื่อง การจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) ของยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพ น าเสนอผลการท าขั้นตอนที่ 1-4 ได้แก่ 1. Situation analysis  
2. ทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา (Intervention) 3. Gaps analysis และ 4. Strategic issues 
    2.3 วันที่ 30 ก.ย. 64 - ประชุมหารือ เรื่อง การจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) ของยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมก ากับดูแล การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตร
และสัตว์เลี้ยง ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)  
 2.4 มีกรอบกระบวนการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2566-2570) 

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องด้วยเป็นช่วงท้ายของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 
2560-2565 เป็นช่วงส าคัญของการเตรียมแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ 2 การแพร่ระบาดของโควิดส่งผลให้บางการ
ประชุมในรูปแบบ online มีความไม่สะดวกอยู่เล็กน้อย ก าหนดการประชุมบางอันจ าเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เเผน ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถ
บรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของของโครงการได้
ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อ
ยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 และจัดท ากรอบ
การแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565-2570 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 
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ข้อเสนอแนะ: ในปีถัดไปควรเร่งท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2565-2570 ให้เเลว้เสร็จ เเละขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ เพ่ือการเข้าถึงยาของประชาชนและสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยา 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล รวมทั้งสร้าง ความเชื่อมั่น
ในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาต่อผู้สั่งใช้ยาและผู้บริโภค เพ่ือการเข้าถึงยาของประชาชน  
อย่างสมเหตุผลและสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  1. ผู้บริโภค 2. ผู้ผลิตและผู้น าเข้ายา 3. กองทุนระบบประกัน
สุขภาพของประเทศ (กรมบัญชีกลาง ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ) โรงพยาบาลของรัฐ 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. จ านวนค าขอหรือทะเบียนต ารับยากลุ่มเป้าหมายที่มีการผลิตหรือน าเข้าเพ่ือทดแทน
ยาต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 30 รายการ  

2. รายการยาและวัคซีนในบัญชียาหลักแห่งชาติได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่องและ เป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 100 รายการ  

3. ราคากลางยามีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและขยายครอบคลุมยาที่มีการผูกขาด  
ซึ่งมีผลกระทบงบประมาณสูงทั้งยาในบัญชียาหลักและยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 
ไม่น้อยกว่า 100 รายการ  

4. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ อย่างน้อย 
1 ฉบับ  

5. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดราคากลางยา อย่างน้อย 
1 ฉบับ  

6. ร้อยละของผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
ในสถานพยาบาลได้รับยาปฏิชีวนะ ไม่เกินร้อยละ 20  

7. จ านวนสถานประกอบการด้านยาในประเทศที่ได้รับการตรวจสอบ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการผลิต/น าเข้าฯ/ขาย เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

8. จ านวนรายการยาที่พบปัญหาคุณภาพได้รับการแจ้งเตือนภัยสอดคล้องตามแนวทาง 
การจัดการปัญหาคุณภาพยา ไม่น้อยกว่า 30 รายการ 

1. จ านวน 32 รายการ  
 
2. จ านวน 126 รายการ 
 
3. 229 รายการ  
 
 
4. 2 ฉบับ 
 
5. 2 ฉบับ 
 
6. ร้อยละ 11.05 
 
7. ร้อยละ 100   
 
8. จ านวน 38 รายการ 

งบประมาณที่อนุมัติ 
14,611,950 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
14,611,950 บาท 

ร้อยละ 
100 
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ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. พัฒนาศักยภาพในการผลิตหรือน าเข้ายาสามัญที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ ส่งผลให้มีจ านวนค า
ขอหรือทะเบียนต ารับยากลุ่มเป้าหมายที่มีการผลิตหรือน าเข้าเพ่ือทดแทนยาต้นแบบเพ่ิมขึ้น 32 รายการ 
(เป้าหมาย 30 รายการ) โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
     1.1 ประเมินมาตรการสนับสนุนการจัดซื้อยาของภาครัฐจากผู้ผลิตในประเทศผ่านบัญชีนวัตกรรมไทย  
     1.2 ติดตามมาตรการส่งเสริมการผลิต/น าเข้ายาสามัญที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงทางยาของประเทศ  
(ยามุ่งเป้า) อย่างต่อเนื่อง 
     1.3 ประเมินสถานประกอบการผลิตยาในประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้เพ่ิมข้ึน 
     1.4 พัฒนากระบวนการแจ้งเตือนภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา
ต่อผู้สั่งใช้ยาและผู้บริโภค 
2. พัฒนาระบบเเละกลไกการเข้าถึงยาจ าเป็นของประชาชน  โดยการพัฒนาบัญชียาหลักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
รายการยาและวัคซีนในบัญชียาหลักแห่งชาติได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
รวม 126 รายการ (เป้าหมาย 100 รายการ) โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
    2.1 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 และด าเนินการจัดท าข้อมูลเพ่ือคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วเสร็จ
เพ่ิมเติม 
     2.2 จัดท าข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งศึกษาต้นทุนและประสิทธิผลยาและวัคซีนทางเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข เพิ่มเติมเพ่ือประกอบการคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ  
     2.3 ด าเนินการศึกษาต้นทุนและประสิทธิผลยาและวัคซีนทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
     2.4 ด าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยา โดยเฉพาะยาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการระบาดของโรค COVID-19  
3. สร้างเสริมระบบและกลไกในการดูแลราคายาให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ส่งผลให้ราคากลางยามีการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันและขยายครอบคลุมยาที่มีการผูกขาดซึ่งมีผลกระทบงบประมาณสูงทั้งยาในบัญชียาหลักและยา
นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ รวม 229 รายการ (เป้าหมาย 100 รายการ) โดยการด าเนินงาน ดังนี้ 
    3.1 จัดท ากรอบรายการยา 
    3.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ รวม 2 ฉบับ เเละประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดราคากลางยา รวม 2 ฉบับ  
4. การใช้ยาแบบสมเหตุสมผลซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตั้งแต่ต้นน้ า (ผู้ผลิต/
บริษัทยา/หน่วยงานก ากับดูแลด้านยา) กลางน้ า (ผู้ประกอบวิชาชีพ/สถานบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งรัฐและ
เอกชน) และปลายน้ า (ชุมชน ครอบครัวและประชาชน)บัญชียาหลักแห่งชาติ รวม 2 ฉบับ (เป้าหมาย 1 ฉบับ) 
5. ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งในระดับโรงพยาบาลและชุมชน ส่งผล
ให้ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและอุจจาระร่วงเฉียบพลันในสถานพยาบาลได้รับยาปฏิชีวนะลดลง
เหลือ ร้อยละ 11.05 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 20) 
6. ด าเนินการส่งเสริมผู้ผลิตให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายที่ก าหนดเพ่ือสร้างความมั่นคงทางยา 
ของประเทศ  จ านวน 200 ราย และส่งเสริมผู้น าสั่งยาฯ น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
มาตรฐาน PIC/S GMP (Clearance) จ านวน 120 ราย ส่งผลให้สถานประกอบการด้านยาในประเทศที่ได้รับ 
การตรวจสอบ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิต/น าเข้าฯ/ขาย เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดทั้งหมด  
320 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 100) 



ผ-๒๒ 

7. ด าเนินการพัฒนากระบวนการแจ้งเตือนภัย เพ่ือสามารถสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ยาต่อผู้สั่งใช้ยาและผู้บริโภค ทั้งนี้ มีการแจ้งเตือนภัยยาที่พบปัญหาคุณภาพ ตามแนวทางการจัดการ
ปัญหาคุณภาพยา อย่างต่อเนื่อง รวม 38 รายการ (เป้าหมาย 30 รายการ) 

ปัญหาและอุปสรรค : มีข้อจ ากัดในการประชุมประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 
ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยปรับรูปแบบเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน 
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัด
ความส าเร็จของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 
 

เกิดประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยา 
ในประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล รวมทั้ง
สร้าง ความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ์ยาต่อผู้สั่งใช้ยาและผู้บริโภค  

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: 1. ในปีถัดไปควรทบทวนทะเบียนยาหลัก เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพของยา เพ่ิมสัดส่วนการเข้าถึง
ยาของผู้บริโภคให้มากข้ึน  

2. ควรมีการวางแผนรูปแบบของกิจกรรมให้โครงการที่ต้องด าเนินการร่วมกับคนส่วนมาก  
ควรปรับให้เป็นรูปแบบออนไลน์ เพ่ือลดการพบปะ ลดการเเพร่ระบาดของเชื้อ เนื่องด้วย
สถานการณ์การเเพร่ระบาดยังมิเข้าสู่สภาวะปกติ รวมถึงเป็นการลดต้นทุนของโครงการด้วย 

 
  



ผ-๒๓ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนเพ่ือรองรับ ASEAN Sectoral Mutual Recognition 
Arrangement for Bioequivalence Study Reports ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยา 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 3 

วันที่เริ่มโครงการ :  1 ธันวาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ :  
1. วัตถุประสงค์ทั่วไป : เพื่อศึกษาข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) ที่เก่ียวข้องกับด้านชีวสมมูลของ
ประเทศไทย และน าไปสู่การวางแผนพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนประเทศไทยให้มีการเตรียมพร้อม 
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามข้อผูกพันของข้อตกลงยอมรับร่วม ASEAN Sectoral Mutual Recognition 
Arrangement for Bioequivalence Study Reports และเพ่ือประเมินมาตรการลดผลกระทบภายหลัง 
การลงนาม ASEAN BE MRA  
2 วัตถุประสงค์เฉพาะ: 
   (1) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพภาคเอกชนเพ่ือรองรับ ASEAN BE MRA  
   (2) เพ่ือประเมินผลมาตรการรองรับผลกระทบภายหลังการลงนาม ASEAN BE MR และวางแผนมาตรการ 
ในระยะต่อไป 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา
ชีวสมมูล ได้แก่ ผู้ประกอบการศูนย์การศึกษาชีวสมมูล และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยา กลุ่มเป้าหมายรอง 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองยาผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจตราการศึกษาชีวสมมูล 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. เจ้าหน้าที่กองยาผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถน าความรู้ในหลักการ Good 
Clinical Practice (GCP) Good Laboratory Practice (GLP) และ BE 
inspection รวมทั้งทักษะที่ได้ฝึกปฏิบัติในการอบรมน าไปปฏิบัติงานจริงในหน้าที่
ผู้ตรวจตราด้านชีวสมมูลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ภายหลังการ
อบรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนศูนย์ฯ ที่ตั้งเป้าหมายการตรวจตราไว้  

2. ผู้ร่วมประชุมจากภาคเอกชนที่ได้รับการอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและ 
มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80  

3. รายงานการประเมินผลมาตรการรองรับผลกระทบภายหลังการลงนามข้อตกลง 
ASEAN BE MRA โดยหน่วยงานภาควิชาการจากภายนอก จ านวน 1 ฉบับ 

1. ร้อยละ 80  
 
 
 
 
 2. ร้อยละ 85.21  
 
 3. จ านวน 1 ฉบับ 

งบประมาณที่อนุมัติ 
3,459,550 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
3,410,095 บาท 

ร้อยละ 
98.57 



ผ-๒๔ 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. การตรวจตราชีวสมมูลเบื้องต้น ณ ศูนย์ชีวสมมูลภายในประเทศ   1.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ good clinical 
practice และ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม ASEAN BE MRA  
ส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 25) 
    1.2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจตราด้านชีวสมมูลในสถานที่จริง เป็นการตรวจตราทางไกล ( remote 
inspection) ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบขององค์กรที่มีระบบการตรวจตราที่เข้มแข็ง เช่น US FDA และWHO 
    1.3 จัดท า TOR ส าหรับการประเมินมาตรการรองรับผลกระทบภายหลังการลงนามข้อตกลงยอมรับ  
ร่วม ASEAN BE MRA 
    1.4 ประสานงาน และออกตรวจตราชีวสมมูลเบื้องต้น  ณ ศูนย์ชีวสมมูลภายในประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2564 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจตราด้านชีวสมมูลแก่ภาคเอกชน เเละเจ้าหน้าที่กองยา 
ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 (ขออนุมัติปรับรูปแบบการอบรมจากเดิมเป็นรูปแบบสัมมนา เป็นรูปแบบ
ออนไลน์) โดยมีการประเมินวัดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน  ปรากฎว่า ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 83 คน  
มีผลคะแนนทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจตราชีวสมมูลภายหลังการอบรมผ่านเกณฑ์ จ านวน 74 คน   
(ร้อยละ 89.16)  เเละส ารวจความพึงพอใจจ านวน 64 คน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 
52 คน (ร้อยละ 81.25) และจ านวน 12 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 18.75) 
3. จัดท ารายงานการประเมินมาตรฐานการรับรองผลกระทบภายหลังการลงนาม ASEAN BE MRA  
     3.1 ประสานงาน ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่จ าเป็นในการวางแผนด าเนินงานกับคณะอาจารย์ผู้ด าเนินการประเมิน
มาตรการรองรับผลกระทบจาก ASEAN BE MRA 
     3.2 พิจารณา inception report โดยคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ และตรวจรับ 
     3.3 เก็บข้อมูล 
     3.4 จัดท ารายงานการประเมินมาตรการแผนการรองรับการด าเนินการและลดผลกระทบจากการลงนาม
ข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญของอาเซียน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2561-2563) เพ่ือประเมินมาตรการที่ด าเนินการผ่านมา และหาแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสมต่อไป 
เรียบร้อยแล้ว 
4. มีปรับรูปแบบการอบรมจากสัมมนา เป็นอบรมออนไลน์ ท าให้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากกระบวนวิธีการด าเนินการส่วนใหญ่ของโครงการนี้จะใช้การอบรม หรือการตรวจ
ตราด้านชีวสมมูล ณ ศูนย์การศึกษาชีวสมมูล on site inspection) ดังนั้น จึงมีข้อจ ากัดการด าเนินการเนื่องด้วย
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม 
การด าเนินการ ลดกิจกรรมที่ต้องมีการพบปะผู้คนจ านวนมาก หรืออยู่ในที่แออัดกับคนจ านวนมาก หรือข้อจ ากัด
ในการลงพ้ืนที่เสี่ยงเช่น โรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นอุปสรรคอย่างมาก เนื่องจากศูนย์การศึกษาชีวสมมูลต้องมี 
การท าการศึกษาในมนุษย์ จึงมักมีการร่วมมือด าเนินการศึกษากับโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ไม่สามารถ
จัดการตรวจตรา ณ สถานที่จริงได้  หรือการอบรมต้องจัดเป็นลักษณะ online training ซึ่งการท า workshop 
อาจท าได้อย่างไม่สะดวกนัก และอาจขาดการให้ความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมอย่างทั่วถึง 

 
 
 
 



ผ-๒๕ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่าย
ใกล้ เคียงแผนที่ก าหนด การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละ
ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ ตั ว ชี้ วั ด
ความส าเร็จของของโครงการได้
ทุกตัวชี้วัด  

 เกิดประสิทธิผลด้านชีวสมมูลของประเทศไทย และการวางแผนพัฒนา
ศักยภาพ อบรมให้ความรู้ของภาคเอกชน เเละประเมินผลกระทบจาก 
การลงนามเพ่ือรองรับการด าเนินการตามข้อผูกพันของข้อตกลงยอมรับร่วม 
ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Bioequivalence 
Study Reports และเพ่ือประเมินมาตรการลดผลกระทบภายหลังการลงนาม 
ASEAN BE MRA  

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อค้นพบ : โครงการเป็นลักษณะโครงการต่อเนื่องปีที่ 3 จาก 5 ปี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชน
เพ่ือรองรับ ASEAN BE MR  

ข้อเสนอแนะ: 1. ควรมีการน าเสนอรายงานการประเมินมาตรการแผนการรองรับการด าเนินการและลด
ผลกระทบจากการลงนามข้อตกลงต่อผู้บริหารโดยล าดับ และวางแผนปรับปรุงพัฒนางานต่อไป 

2. ควรมีการวางแผนรูปแบบของกิจกรรมให้โครงการที่ต้องด าเนินการร่วมกับคนส่วนมาก  
ควรปรับให้เป็นรูปแบบออนไลน์ เพ่ือลดการพบปะ ลดการเเพร่ระบาดของเชื้อ เนื่องด้วย
สถานการณ์การเเพร่ระบาดยังมิเข้าสู่สภาวะปกติ รวมถึงเป็นการลดต้นทุนของโครงการด้วย 

 
  



ผ-๒๖ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการส ารวจสถานการณ์ในการจัดท าฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองอาหาร 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 2 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือส ารวจสถานการณ์ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพอาหารและฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA) 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  1. ผู้ประกอบการ  2. ผู้บริโภค 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพอาหาร
และฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA) ที่มีความแม่นย า 
(Validity) ที่ได้จากเครื่องมือวัดที่ทดสอบค่า Reliability 
ด้วยสัมประสิทธิ์อัลฟ่าอย่างน้อย 0.7 

มีดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพอาหารและ
ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA) ที่มีความแม่นย า (Validity) 
ทีไ่ด้จากเครื่องมือวัดที่ทดสอบค่า Reliability ด้วยสัมประสิทธิ์
อัลฟ่ามากกว่า 0.7 

งบประมาณที่อนุมัติ 
200,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
200,000 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. จัดท าขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) 
2. ส ารวจข้อมูลสถานการณ์ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพอาหารและฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ( GDA)   
โดยการจัดจ้าง บริษัทซูเปอร์โพล จ ากัด ด าเนินการดังนี้ 
    2.1 ส ารวจสถานการณ์ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพอาหารและฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA)  
    2.2 ลงพ้ืนที่เเละพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการจัดท าฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA) ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค 
    2.3 สื่อสารเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA) พบว่า ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น
ของต่อคุณภาพอาหารและฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA) ที่วิเคราะห์จากจากเครื่องมือวัดที่ทดสอบค่า 
Reliability ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่ามากกว่า 0.7 
    วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการส ารวจสถานการณ์ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพอาหารและฉลาก
โภชนาการแบบจีดีเอ (GDA) เพ่ือเสนอผู้บริหารก าหนดเป็นนโยบายในปีต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี 
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ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน 
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านการส ารวจสถานการณ์ความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคต่อคุณภาพอาหารและฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 
(GDA) 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: 1. ในปีต่อไปควรขยายการส ารวจให้ครอบคลุมผู้ประกอบการทุกภาคส่วน พร้อมวิเคราะห์ผล  
การส ารวจมาปิดช่องว่างของกระบวนงานของ อย. ต่อไป 

2. ควรก าหนดดัชนีตัวชี้วัดที่สามารถเกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการผักผลไม้ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองอาหาร 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 3 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบตรวจสอบเฝ้าระวังผักผลไม้ทั้งน าเข้าและภายในประเทศ  
2. เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน ส าหรับมาตรการการก ากับดูแลผักผลไม้ที่น าเข้าที่  อย. 

ได้ด าเนินการไปแล้ว 
  3. เพ่ือพัฒนามาตรการการก ากับดูแลคุณภาพด้านความปลอดภัยของผักผลไม้น าเข้า โดยมุ่งเน้น

การส่งต่อข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาผู้ผลิตจากประเทศต้นทาง 
  4. เพ่ือประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผักและผลไม้สดที่มีการตกค้างจากสารเคมี

ก าจัดศัตรูพืช 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  ประชาชน 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยและวิเคราะห์จุดอ่อนของมาตรการ
ก ากับดูแลผักและผลไม้สดของประเทศไทย ก่อนและหลังการบังคับใช้ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 386 พ.ศ.2560 เรื่อง ก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดง
ฉลาก พร้อมข้อเสนอแนะ จ านวน 1 ฉบับ  

2. ร้อยละ 80 ของสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่ได้รับการพัฒนา 
ผ่านมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1. รายงาน จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
 
 
2. ร้อยละ 91.67 

งบประมาณที่อนุมัติ 
7,261,685.04 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
7,261,677.9 บาท 

ร้อยละ 
99.99 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบตรวจสอบเฝ้าระวังผักผลไม้น าเข้า 
    1.1 ประเมินข้อมูลผลวิเคราะห์ผักผลไม้ก่อนและหลังด าเนินการประกาศ สธ 386 ตั้งแต่ปี 2561-2563  
ที่รายการผักผลไม้ต้องมีใบรับรองสถานที่ผลิต กับรายการผักผลไม้ที่ไม่ต้องมีใบรับรอง โดยแบ่งเป็นชนิดผัก ประเทศ 
จ านวนที่เก็บ จ านวนที่พบสารพิษตกค้าง และจ านวนที่มีค่าตกมาตรฐาน พบสถานการณ์การปนเปื้อนสารพิษตกค้าง
จากวัตถุอันตรายทางการเกษตร เฉพาะ 132 ชนิด และก าหนดมาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้างฯ ตามประกาศฯ 
เลขที่ 387 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศฯ ฉบับที่ 393 ในผัก ผลไม้สดน าเข้า เเละได้รายงานผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยและวิเคราะห์จุดอ่อนของมาตรการก ากับดูแลผักและผลไม้สดของประเทศไทย 
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ก่อนและหลังการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ.2560 เรื่อง ก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก พร้อมข้อเสนอแนะ จ านวน  
1 ฉบับ 
    1.2 ตรวจสอบและเฝ้าระวังรายการผักผลไม้ที่ต้องส่งให้ตรวจใบรับรองเพ่ิมเติมกรณีผลการประเมินพบว่า
ใบรับรองมีความสัมพันธ์กับผลการประเมิน 
    1.3 เพ่ิมมาตรการการตรวจสอบการน าเข้าผักผลไม้ โดยผู้น าเข้าแสดงหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Certificate of Analysis : COA) ตามรายการที่ก าหนด 
    1.4 เพ่ิมการทดสอบเบื้องต้นผักผลไม้ที่เคยพบปัญหาโดยวางเเผนเเละจัดซื้อชุด GT-test kit จ านวน 30 กล่อง  
    1.5 ประชุมสื่อสารข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผักผลไม้กับหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ วันที่ 24 มีนาคม 
2564 
    1 .6 สื่ อสารข้อมูลผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการกระจายผักผลไม้  จ านวน 5 ครั้ ง  ผ่ านการประชุมร่ วมกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่าน เจ้าหน้าที่ สสจ. ผู้ค้าปลีก และสถานทูต 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบตรวจสอบเฝ้าระวังผักผลไม้ภายในประเทศ 
    2.1 เฝ้าระวังสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) และสถานที่จ าหน่าย ผักและผลไม้สด 
          (1) ห้องปฏิบัติการ (สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) เก็บตัวอย่างผักผลไม้สด ส่งตรวจวิเคราะห์ยาสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช 132 สาร พาราควอตและไกลโฟเซต จ านวน 177 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน 116 ตัวอย่าง (ร้อยละ  
65.54) รอผลวิเคราะห์ 15 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.47) (ส่วนกลาง กทม. จ านวน 52 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐานจ านวน 
35 ตัวอย่าง และตกมาตรฐานจ านวน 17 ตัวอย่าง เเละส่วนภูมิภาค จ านวน 125 ตัวอย่าง ผลผ่านมาตรฐาน 81 
ตัวอย่างตกมาตรฐาน 29 ตัวอย่าง) และอยู่ระหว่างรอผลวิเคราะห์  15 ตัวอย่าง  
         (2) ชุดทดสอบเบื้องต้น (สถานที่จ าหน่าย ผักและผลไม้สด) โดยเก็บตัวอย่างผักผลไม้ในเขตพ้ืนที่กทม.  
รวม 42 เขต เป็นจ านวนทั้งสิ้น 2,064 ตัวอย่าง พบว่า ผ่านมาตรฐาน จ านวน 2,000 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
96.90 พร้อมจัดเก็บผลวิเคราะห์ข้อมูลลงฐานข้อมูล 
         (3) ให้ค าปรึกษาเเละตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานเก็บตัวอย่างในส่วนภูมิภาค 
    2.2 การลงพ้ืนที่เพ่ือการด าเนินงานพัฒนาสถานประกอบการผลิตผักผลไม้ 
         (1) จัดท าแผนการลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินงานพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด กรณีสถานที่  
ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 12 จงัหวัด โดยอาศัยผลวิเคราะห์ปี 2563 
         (2) ลงพ้ืนที่ตรวจสถานที่ผลิต(คัดและบรรจุ)ผักผลไม้สด ที่ไม่ผ่านเกฑ์ จ านวน 12 แห่ง พบว่า ผ่าน GMP 
ทั้งหมดจ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 
    2.3 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการผักผลไม้ปลอดภัย  
         (1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 
         (2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 
         (3) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 
    2.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการตรวจสอบเฝ้าระวังผักและผลไม้ (ระบบฐานข้อมูลเดิม) และวิเคราะห์และ
ดึงรายงานผลข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ระบบฐานข้อมูลใหม่) พร้อมจัดท าสรุปผลการด าเนินงานสถานการณ์ตรวจสอบ
เฝ้าระวังผักและผลไม้ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นและห้องปฏิบัติการ 
    2.5 จัดท าฐานข้อมูลและแฟ้มประวัติการตรวจสอบ 
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         (1) ออกแบบและจัดท าแบบฟอร์มเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลผลการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ไม่ผ่าน
มาตรฐาน และฐานข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยห้องปฏิบัติการ ในการประชุมโครงการฯ 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 
         (2) รวบรวมผลข้อมูลโครงการฯของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจ าเดือนกันยายน 2564 
         (3) รวบรวม ตรวจสอบ ลงข้อมูลผลการตรวจประเมินสถานประกอบการของส่วนกลาง จ านวน 96 ครั้ง 
และลงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 7,840 ครั้ง 
3. ขออนุมัติปรับแผน เเละคืนเงินจ านวน 36,664 บาท ตามบันทึกที่ สธ 1010.5/5243 ลงวันที่ 23 ก.ค. 64 

ปัญหาและอุปสรรค :  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีการปรับแผนการลงในเขตที่มีความ
เสี่ยงน้อยและปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงาน โดยท าการลงเก็บตัวอย่างเฉพาะสถานที่จ าหน่ายที่เป็นห้างค้าปลีกท่ีตั้งอยู่
ภายในเขตพ้ืนที่ตามแผนการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายใกล้เคียงเเผนที่
ก าหนด ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถ
บรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของของโครงการได้ทุก
ตัวชี้วัด 

เกิ ดประสิ ทธิ ภาพด้ านเฝ้ าระวั งผั กผลไม้น าเข้ า เเละ
ภายในประเทศ ผลตรวจวิเคราะห์ยาสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการตรวจสอบเฝ้าระวังผัก
และผลไม ้

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: 1. ในปีต่อไปควรเพ่ิมการวิเคราะห์สารเคมีอันตรายในผักผลไม้ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2. ถอดบทเรียนจากการผลการวิเคราะห์ เพ่ือเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวัง รวมถึงการสร้างเครือข่าย 

เพ่ือยกระดับความปลอดภัยในการบริโภคผักเเละผลไม้ 

 
  



ผ-๓๑ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความปลอดภัยจากสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ าหนักหรือ 
เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองอาหาร 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 3  

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารทั้งน าเข้าและภายในประเทศ 
ให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการปลอมปนสารที่มีฤทธิ์  
ในการลดน้ าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารอ่ืน  ได้แก่ อาหาร 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟ หรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ  
ในการลดน้ าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  ประชาชน 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ร้อยละ 85 ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบว่าไม่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก าหนดได้รับการด าเนินการแก้ไขและด าเนินการตามกฎหมาย 

ร้อยละ 100 

งบประมาณที่อนุมัติ 
1,604,817 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
1,604,817 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารน าเข้า โดยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
ที่มีกล่าวอ้างสรรพคุณ (ลดน้ าหนัก หรือเสริมสมรรถภาพทางเพศ) เพ่ือส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ จ านวน  
20 ตัวอย่าง ได้รับผลวิเคราะห์ 18 ตัวอย่าง เเละผ่านมาตรฐานจ านวน 18 ตัวอย่าง (ร้อยละ 90) เเละรอผล  
2 ตัวอย่าง 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารภายในประเทศ 
    2.1 สืบค้น วางแผน วิเคราะห์ ตรวจสอบเก็บตัวอย่าง ติดตาม รวบรวมข้อมูลโครงการ และจัดเก็บข้อมูลผล  
การตรวจสอบ ผลวิเคราะห์พร้อมจัดท าแฟ้มทะเบียนประวัติผลการตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง ณ สถานประกอบการ  
         (1) ประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท า (ร่าง) ข้อมูลสถานประกอบการอาหาร ซึ่งมีผลิตภัณฑ์พบการปลอมปน
สารที่มีฤทธิ์ทางยา (BLACK LIST 2564) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
         (2) ประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงานโครงการบูรณาการผลิตภัณฑ์อาหาร  
ให้มีความปลอดภัยจากสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาว่าควรเพ่ิมการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มเป้าหมาย โดยเพ่ิมจ านวนผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารกลุ่มเป้าหมาย ส่งตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมากขึ้น 



ผ-๓๒ 

         (3) ด าเนินการสืบค้นประสานงาน ติดตาม และรวมรวบผลข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พบการปลอมปน
สารที่มีฤทธิ์ทางยาของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 110 รายการ 
         (4) รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการอาหาร ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ที่พบการปลอมปน
สารที่มีฤทธิ์ทางยา และพิจารณายกเลิกบัญชีด า ตามเกณฑ์การพิจารณายกเลิกบัญชีด า (BLACK LIST) โดย
ด าเนินงานตรวจวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ) 29 ตัวอย่าง และด าเนินงานตรวจวิเคราะห์ (ภูมิภาค) 45 ตัวอย่าง  
รวมจ านวน 74 ตัวอย่าง ได้รับผลวิเคราะห์ 31 รายการ ซึ่งพบข้อบกพร่อง รวม 11 รายการ (ร้อยละ 35.48)  
เนื่องจากตรวจพบยาแผนปัจจุบัน (จ านวน 5 รายการ) และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 1 ไซบูทรามีน 
(จ านวน 6 รายการ) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่พบข้อบกพร่อง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งได้ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ในการสืบหาแหล่งผลิต วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 1 ไซบูทรามีน ต่อไป ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
น าเข้าจากด่านอาหารและยา 20 รายการ ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์รวม จ านวน 20 รายการ ผลปรากฏว่า 
ไม่พบข้อบกพร่อง 
         (5) จัดท าเเละเเจ้งข้อมูลสถานประกอบการอาหาร ซึ่งมีผลิตภัณฑ์พบการปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ทางยา 
(BLACK LIST 2564) พร้อมเกณฑ์การพิจารณาการขึ้นบัญชีด า แนวทางการด าเนินการหากถูกขึ้นบัญชีด า  
         (6) ลงพ้ืนที่ เก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโดยชุดทดสอบเบื้องต้น และส่งตรวจวิเคราะห์   
ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จ านวน 18 แห่ง) 
         (7) ด าเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร จ านวน 10 แห่ง (เก็บเข้าฐานข้อมูล) 
    2.2 เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มเป้าหมายให้มีความปลอดภัยจากสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ าหนักหรือ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
         (1) ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินการตรวจวิเคราะห์สารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ าหนักหรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศด้วยวิธีห้องปฏิบัติการ ให้กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 
         (2) สรุปผลการด าเนินโครงการ รายเดือนธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 
3. ขออนุมัติคืนเงินจากเดิม 1,707,300 บาท คืนเงินจ านวน 102,483 บาท เหลืองบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 
1,604,817 บาท ตามบันทึก สธ 1010.5/5243 ลงวันที่ 23 ก.ค.2564 

ปัญหาและอุปสรรค : 

1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น  
มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การด าเนินการการลงพ้ืนที่ตรวจสอบสถานที่ผลิต และสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้รับผลกระทบ อันเนื่องจากปัญหาในด้านภาระหน้าที่การท างาน  
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ที่ต้องมีการด าเนินการในเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ในพ้ืนที่ที่เป็น 
สถาณการณ์เร่งด่วน จึงท าให้การด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการผลิตอาหารได้รับผลกระทบและ  
ชะลอออกไป อีกทั้งสถานประกอบการมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อภายในโรงงานผลิตอาหารที่ไม่สามารถ  
ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ 
2. จากสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการมีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร หรือมีการสั่งซื้อที่ลดลง ท าให้
ผู้ผลิตไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ตลอดระยะหลายเดือนที่ผ่านมา ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์ และไม่สามารถเก็บตัวอย่างเพ่ือท าการตรวจสอบได้ 
3. การประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบงานมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระหน้าที่  
ในเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

 



ผ-๓๓ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เเผน ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละ
สามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของของ
โครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านการสร้างความเข้มเเข็งระบบตรวจสอบ 
เฝ้าระวังตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีกล่าวอ้างสรรพคุณเชิงรุก 
มีเเนวทางจัดการทางกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความคุ้มครอง
ความปลอดภัยจากการบริโภค 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: 1. ควรลงพ้ืนที่/ขยายการเก็บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีกล่าวอ้างสรรพคุณ (ลดน้ าหนัก หรือเสริม
สมรรถภาพทางเพศ) เชิงรุก เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 

2. สร้างความรู้ผู้ประกอบการ ประชาชน เเละเครือข่ายจัดการผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย  

 
  



ผ-๓๔ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและติดตามการพัฒนาด้านระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองอาหาร 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 3 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์  
ที่มีปริมาณไอโอดีนได้คุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

  2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบการการพิจารณาทบทวนมาตรฐานไอโอดีน 
ในผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน 

  3. เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ผลิต พร้อมทั้งสอบเทียบเครื่องมือ  
ในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเกลือบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  1. ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน  2. เจ้าหน้าที่
ส่วนกลางและภูมิภาค ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนร้อยละ 80 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนร้อยละ 84.62 

งบประมาณที่อนุมัติ 
211,855 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
211,855 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1.การจัดประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนการเสริมไอโอดีนในเกลือและผลิตภัณฑ์ต่างๆ (ในสถานที่) 
   1.1 เตรียมข้อมูลเพ่ือเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนการเสริมไอโอดีนในเกลือและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
   1.2 ประชุม ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 23 มิ.ย. 2564 ผ่าน VDO Conference เพ่ือชี้แจงผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลเฝ้าระวังและทบทวนการเติมไอโอดีนผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน สถานการณ์ปริมาณ
ไอโอดีนในประชากรกลุ่มเสี่ยงในปัจจุบัน รวมถึงพิจารณาข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานด้านไอโอดีน เพ่ือพิจารณา
ทบทวนการเติมไอโอดีนในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 36 คน 
2. จัดประชุมหารือรายละเอียดการด าเนินงานด้านไอโอดีน และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
แห่งชาติ ปี 2565 – 2569 ร่วมกับส านักโภชนาการ กรมอนามัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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3. ลงพ้ืนที่พัฒนา/ติดตามการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการผลิตและการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
เสริมไอโอดีน 
    3.1 วางแผน/จัดเตรียมแบบฟอร์ม/คัดเลือกสถานที่ผลิตที่มีปริมาณไอโอดีนไม่ผ่านมาตรฐานที่ก าหนด  
    3.2 ลงพ้ืนที่ (รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผ่านระบบ VDO Conference) แล้ว จ านวน 58 แห่ง 
(เป้าหมาย 30 แห่ง 13 จังหวัด) เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน
กลุ่มเป้าหมาย ประจ าปี 2564 
   3.3 เก็บข้อมูลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ
การผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 84.62 
4. สอบเทียบเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเกลือบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
    4.1 รวบรวมและสอบเทียบเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเกลือบริโภค ( I-Reader) กับสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 55 เครื่อง (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เมื่อเดือนมกราคม และ
กุมภาพันธ์ 2564  และส่งให้ผู้รับผิดชอบน าใช้งานต่อไป 
5. สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและติดตามการพัฒนาด้านระบบควบคุมคุณภาพ
การผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน 
6. ขออนุมัติปรับแผนและคืนเงิน จากเดิม 600,000 บาท  คืนเงิน 388,145 บาท งบประมาณคงเหลือ 
211,855 บาท ตามบันทึก สธ 1010.5/3723 ลงวันที่ 27 พ.ค. 64 (เงินที่เหลือจากการเบิกจ่ายจริง 6,465 บาท 
น าไปใช้ในโครงการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลก)  

ปัญหาและอุปสรรค : 

จากการปรับแผนลงพื้นที่ฯ โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผ่านระบบ VDO Conference เนื่องจากผู้ประกอบการ
บางรายไม่สามารถเข้าถึงช่องทางออนไลน์ผ่านทาง line หรือ Zoom application ได้ จึงมีการปรับการด าเนินงาน
เป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ท าให้ไม่เห็นภาพสถานประกอบการที่พบประเด็นปัญหาได้ครบถ้วน อาจส่งผลท าให้
การให้ค าแนะน าไม่ครบถ้วน 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ าย
เป็นไปตามเเผน ด าเนินงานเป็นไป
ตามแผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัด
ความส าเร็จของของโครงการได้ทุก
ตัวชี้วัด 

 เกิดประสิทธิผลด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด เเละทบทวน
มาตรฐานไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน พร้อมทั้ งสอบเทียบ
เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเกลือบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 
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ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ควรเพ่ิมกิจรรมเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน เเละถอดบทเรียน

น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต
ให้แก่ผู้ประกอบการ  

2. สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการบริโภคไอโอดีนที่เกิน/ขาดจากที่ก าหนดของประชาชน เพ่ือให้
เกิดผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างยั่งยืนต่อไป 

3. ก าหนดดัชนีตัวชี้วัดที่สามารถวัดเเละตอบเป้าหมายผลผลิตเเละผลลัพธ์ เเละสอดคล้อง
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการส่งออกอาหารแปรรูป: ครัวไทยสู่ครัวโลก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองอาหาร 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 2 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  1. ผู้ประกอบการผลิตอาหาร 2. เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถส่งออกได้ ร้อยละ 60.66 

งบประมาณที่อนุมัติ 
80,800 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
80,800 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ประชุมเพ่ือวางแผน และติดตามความคืบหน้า การด าเนินงานโครงการฯ 
    1.1 ประชุมเพ่ือวางแผนและติดตามการด าเนินโครงการส่งเสริมการส่งออกอาหารแปรรูป: ครัวไทยสู่ครัวโลก  
          (1) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 
          (2) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 
          (3) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 
          (4) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 
          (5) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 
ได้มีซึ่ง (1)หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายไปยัง สปป.ลาว พร้อมสถานที่
ประกอบการทีมีความเหมาะสมเข้าร่วมโครงการฯ (2) ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและใบสมัครสถาน
ประกอบการให้มีความเหมาะสม (3) ก าหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการส่ง เสริมการส่งออกให้ชัดเจน  
(4) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบการทั้ง 13 เขตสุขภาพ (5) เห็นชอบชื่อสถานประกอบการที่ผ่าน 
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ (6) แนวทางการประชุมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ประสานงาน สสจ. 
ให้ทราบ และ (7) เห็นควรปรับแก้ไขแผนกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการด าเนินงานมากขึ้น เช่น  
การติดตามผลการด าเนินงานหลังจากอบรม ขอบเขตการเก็บข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์สถานประกอบการผ่านทาง
โทรศัพท ์
2. ประชุมประสานความร่วมมือกับตัวแทนการส่งออก บ.ไปรษณีย์ ไทย จ ากัด เ พ่ือศึกษาโครงสร้าง  
การบริหารบริษัทและ supply chain รวมทั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการน าเข้าไปยังประเทศเป้าหมาย ผ่านระบบ
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ออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือน าข้อมูลจัดท าเป็นคู่มือการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไปยัง สปป. ลาว 
ส าหรับผู้ประกอบการ 
3. จัดท าคู่มือการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไปยังประเทศเป้าหมายส าหรับผู้ประกอบการ 1 งาน 
4. ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการส่งออกอาหารแปรรูป : ครัวไทยสู่ครัวโลก ถึงกอง คบ. และ 
สสจ. ทั้ง 13 เขตสุขภาพ เพ่ือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ/ชี้แจงมาตรฐานการผลิต และอยู่ระหว่างจัดท า
แผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการผลิตเพ่ือการส่งออก ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
5. ประชุมหารือร่วมกับกองที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและวางแผนการลงพ้ืนที่ ติดตามผลการด าเนินงานของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ประสานไปยัง สจจ. แจ้งสถานประกอบการให้ทราบ 
6. ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ และเสนอประชุมเพ่ือวางแผนและติดตามความคืบหน้า  
การด าเนินงานโครงการฯ 
7. มีการขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงาน และคืนงบประมาณ 431,200 บาท เหลืองบประมาณด าเนิน 80,800 บาท 

ปัญหาและอุปสรรค : 

1. ข้อมูลการศึกษากฎระเบียบและข้อก าหนดของตัวแทนการส่งออก/น าเข้า ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านตัวแทน
การน าเข้า ณ สปป.ลาว เพ่ือความเหมาะสม เนื่องจาก สปป. ลาว ไม่มีตัวแทนน าเข้ารายใหญ่ ซึ่งจะเป็นรายย่อย
เท่านั้น ในการน าเข้าจะน าเข้าไปจ าหน่ายในแต่ละพ้ืนที่ของตัวเอง มีความไม่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
โครงการ ส่งผลให้การรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ต้องปรับระยะเวลาในการด าเนินการ
และกิจกรรมใหม ่
2. เนื่องด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยระลอกใหม่ ท าให้
เกิดปัญหาอุปสรรคไม่สามารถด าเนินงานจัดการอบรมแก่ผู้ประกอบการนอกสถานที่ และการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม 
การด าเนินงานของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน ด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิภาพด้านการขยายช่องทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหาร 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: 1. ในปีต่อไปควรก าหนดดัชนีตัวชี้วัดที่สามารถวัดเเละตอบเป้าหมายผลผลิตเเละผลลัพธ์ เเละ
สอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2. ควรเพ่ิมช่องทาง/ประเทศการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทั้งผู้น าเข้ารายใหญ่ เเละรายย่อย ให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมของเเต่ละประเทศ  

 
  



ผ-๓๙ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลก (SMEs) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองอาหาร 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 2 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถรังสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร (ชา) ที่หลากหลายทั้งในรูปแบบ
ชาเดี่ยว หรือชาผสม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยชาไทย
ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการ
ทางการตลาด 

  2. เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรราคาต่ า โดยการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าสูงขึ้น 
  3. เพ่ือให้เกิดการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในทุกๆระดับตั้งแต่

เกษตรกรรากหญ้า OTOP SMEs Startup จนถึงอุตสาหกรรม 
  4. เพ่ือพัฒนาสถานประกอบการผลิตอาหาร (ชา) กลุ่มเป้าหมายให้มีสถานที่ผลิตที่ได้คุณภาพ

มาตรฐาน และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด โดยการเสริมสร้าง
องค์ความรู้เชิงลึกแก่สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 

  5. เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดและอ าเภอให้เข้าใจเกณฑ์การตรวจประเมินสถานประกอบการ
ผลิตอาหาร 

  6. เพื่อจัดท าข้อมูลผู้ประกอบการผลิตอาหาร (ชา) ทั่วประเทศ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  1. ผู้ประกอบการผลิตอาหาร (ชา) เช่น เกษตรกรรากหญ้า OTOP 
SMEs Startup จนถึงอุตสาหกรรม 2. เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ภาคี
เครือข่าย 3. ผู้บริโภค 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ร้อยละของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร (ชา) โดยผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาและตรวจประเมินสถานที่ผลิตผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 70 

รอ้ยละ 83.33 

งบประมาณที่อนุมัติ 
567,526.28 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
567,520.83 บาท 

ร้อยละ 
99.99 

 
 
 
 
 

  



ผ-๔๐ 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. การประชุมเพื่อวางแผนและติดตามการด าเนินงาน 
    1.1 ประชุมหารือความร่วมมือกับทาง SME Bank เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
    1.2 ประชุมหารือความร่วมมือกับทางไปรษณีย์ไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
    1.3 ประชุมหารือและชี้แจงแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลกปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2563 
    1.4 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน และหารือความร่วมมือด้านชากับสถาบันชาและกาแฟฯ ภายใต้โครงการ
พัฒนาชาไทยสู่ชาโลก ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ application Webex เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
    1.5 ประชุมหารือเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลก ปี พ.ศ.2564 กับทาง SME 
D Bank ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ application Webex เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 
    1.6 ประชุมเพ่ือด าเนินงานในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มผลิตภัณฑ์ (ชา) กับ
ทาง SME D Bank ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ application Webex เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
    1.7 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลก (SMEs) และแผนการติดตามผลการด าเนิน
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Webex เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564  
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการผลิตอาหาร (ชา) 
ผ่านระบบออนไลน์ 
    2.1 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 
    2.2 จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 
    2.3 กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2564 
ซึ่งผลการอบรมฯ พบว่าผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายผ่านการประเมินความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 84.91 
(90/106) เเละเจ้าหน้าที่ผ่านการประเมินความรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 95.24 (40/42) 
3. ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานพัฒนาสถานประกอบการผลิตอาหาร (ชา)  
    3.1 ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินการลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาฯ แก่ผู้ประกอบการ ผ่านทางโทรศัพท์ 
หรือ VDO conference /สัมภาษณ์และติดตามการพัฒนาสถานประกอบการผลิตอาหาร (ชา) กลุ่มเป้าหมาย
ประจ าปี 2564 ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
    3.2 จัดท าอนุมัติขอชี้แจงการด าเนินงานโครงการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลก (SMEs) และแผนการติดตามผล 
การด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    3.3 ติดตามการพัฒนาสถานที่ผลิตและการจัดท าฉลากของผู้ประกอบการผลิตอาหาร (ชา) กลุ่มเป้าหมาย  
ปี 2564 ผ่านทางออนไลน์โดยมีการพัฒนาสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 72 แห่ง มีผลผ่าน
มาตรฐานจ านวน 60 แห่ง (ร้อยละ 83.33) เเละไม่ผ่านมาตรฐาน 12 แห่ง (ร้อยละ 16.67) และมีผลิตภัณฑ์ชา 
ที่ได้จากพืชพ้ืนบ้านในประเทศไทยอย่างหลากหลาย จ านวน 103 รายการ 
4. จัดจ้างท าสื่อ/คู่มือให้ความรู้ส าหรับผู้ประกอบการ 
5. วิเคราะห์ข้อมูล เเละสรุปผลดังนี้ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการและจัดกลุ่มผู้ประกอบการ  
6. ขออนุมัติปรับแผนด าเนินการ พร้อมคืนเงิน 432,473.72 บาท จากเดิม 1,000,000 เหลืองบประมาณ 
567,526.28 บาท 

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ต้องเลื่อนแผนการด าเนินงานในการจัดอบรมฯ ที่มีการรวม
คนจ านวนมาก/ลงพ้ืนที่ต่างจังหวัดออกไป 



ผ-๔๑ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายใกล้เคียงเเผนที่ก าหนด 
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัด
ความส าเร็จของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตชา 
เเละขับเคลื่ออุตสากรรมการผลิตตลอดห่วงโซ่ ต้นน้ า 
กลางน้ า เเละปลายน้ า  

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อค้นพบ : มีรายงานการบริหารงบประมาณจ านวน 6,465 บาทจากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
เเละติดตามการพัฒนาด้านระบบควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน  
ให้ด าเนินการในโครงการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลก ซึ่งมีการขออนุมัติปรับแผนเเละคืนงบประมาณ 
จ านวน 432,473.72 บาท  

ข้อเสนอแนะ: 1. ควรเพ่ิมสัดส่วนของผู้ประกอบการ การกระจายรายได้ระดับรากหญ้าให้มากขึ้น พร้อมสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงกิจกรรมลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหา อุปสรรคในเชิงพ้ืนที่ พร้อมทั้ง  
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพ มาตรฐาน และกฎหมายที่ก าหนด 

2. ในปีต่อไปควรก าหนดดัชนีตัวชี้วัดที่สามารถวัดเเละตอบเป้าหมายผลผลิตเเละผลลัพธ์ เเละ
สอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
  



ผ-๔๒ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์จับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม (Innovative Food Matching Centre) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองอาหาร 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 2 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ :  
1 วัตถุประสงค์หลัก : 

 (1) เพ่ือส่งเสริมให้ผลงานวิจัยด้านการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและอาหารมีความพร้อมสู่การผลิต
เชิงพาณิชย์โดยใช้มาตรการด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารเป็นตัวขับเคลื่อน 
2 วัตถุประสงค์จ าเพาะ : 

 (1) เพ่ือสรรหา คัดเลือก ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารที่พัฒนาจากงานวิจัยด้านการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตรและอาหารในเบื้องต้น ตลอดจนให้ค าแนะน าให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัย
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 (2) เพ่ือสร้างเครือข่ายและช่องการสื่อสารข้อมูลผลงานวิจัยด้านการแปรรูปผลผลิ ตทางการเกษตรและอาหาร 
ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่มีศักยภาพในการผลิต รวมทั้งช่องทางเชื่อมโยงระหว่างผู้วิจัย และผู้ประสงค์  
ใช้ผลการวิจัย 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  1. กองอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี 
 2. สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ/ องค์กรบริหารงานวิจัย  3. สถานประกอบการผลิตอาหารกลุ่มเป้าหมาย 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ผลงานวิจัยที่ผ่านการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดัชนีระดับความพร้อมของ
เทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (Technology Readiness 
Levels: TRL) อย่างน้อยที่ระดับ TRL 3 

ผลงานวิจัยที่ผ่านการประเมินคุณภาพและมาตรฐานตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดัชนีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี
สู่อุตสาหกรรม (Technology Readiness Levels: TRL) 
ที่ระดับ TRL 3 

งบประมาณที่อนุมัติ 
79,107.45 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
79,107.45 บาท 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 



ผ-๔๓ 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. การประชุมกลุ่ม/คณะท างานเพ่ือก าหนดแนวคิดวางแผนและติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการฯ 
จ านวน 40 ครั้ง เพ่ือก าหนดแนวคิด วางแผน แนวทางการด าเนินงาน ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการ ฯ 
และพิจารณาข้อมูลวิชาการงานวิจัยที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือจัดท าทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณา ซึ่งการพิจารณา 
ผลการวิจัย จ านวน 5 งานวิจัยผ่านการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมสู่
การผลิตเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 100 
2. ประชุมให้ค าปรึกษานักวิจัย และนักลงทุนภาคอุตสาหกรรม ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     2.1 ประชุมหารือร่วมกับกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ (สนบ.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564  
     2.2 ประชุมหารือร่วมกับนักวิจัย จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และ บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  เเละวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
     2.3 ประชุมหารือร่วมกับนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท สมาเฮลตี้แคร์ จ ากัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 
3. ลงพ้ืนที่ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย /สถาบันวิจัย /สถานบันศึกษาตามที่ร้องขอ เพ่ือให้ค าปรึกษา
งานวิจัยคุณภาพเเละมาตรฐาอาหาร เเละสร้างความร่วมมือศูนย์ประสานงานเครือข่ายการจับคู่ธุรกิจ 
     3.1 ประชุมหารือความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
     3 .2 ประชุม  ลง พ้ืนที่ ร่ วมกับ เครื อข่ าย  เ พ่ือ พัฒนาสมรรถนะมนุษย์ และการ เสริมสร้ า งสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท & โฮเทล จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
4. การอบรมพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการจับคู่ธุรกิจอาหาร
นวัตกรรม จ านวน 4 ภาค (ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ) เเละขออนุมัติปรับแผนการอบรมฯ 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 (ตามบันทึก สธ 1010.5/831 ลงวันที่ 18 ก.พ. 64) 
5. ขออนุมัติจากเดิม 600,000 บาท คืนเงินจ านวน 520,892.55 บาท เหลืองบประมาณ 79,107.45 บาท 
6. วิเคราะห์เเละประเมินกิจกรรม ดังนี้   
(1) ผลงานวิจัยจากเครือข่ายผ่านการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 14 
ผลิตภัณฑ์ มีดัชนีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมที่ระดับ TRL 3   
(2) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการจับคู่ธุรกิจนวัตกรรมอาหาร จ านวน 1 แห่ง  

ปัญหาและอุปสรรค : 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินงาน
ตามกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ ทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาร่วมกับเครือข่าย 
และการลงพ้ืนที่เพ่ืออบรมพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย จึงท าให้ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



ผ-๔๔ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่าย
เป็น ไปตามเ เผน ด า เนินงาน
เป็นไปตามแผน เเละสามารถ
บรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของของ
โครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

 เกิดประสิทธิผลด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และอาหารในเบื้องต้น ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ท าให้ผ่านการประเมินตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดัชนีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่ อุตสาหกรรม  
ระดับ 3รวมถึงการสร้างเครือข่ายนักวิจัย ผู้ประกอบการ มุ่งสู่ การเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารมีความพร้อมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อค้นพบ : หน่วยงานขออนุมัติปรับแผนกิจกรรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจผลงานวิจัย ในระยะที่ 1  
ซึ่งไม่สามารถด าเนินงานเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) จึงท าให้ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย เเต่ไม่ส่งผลดัชนีตัวชี้วัด เเละวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

ข้อเสนอแนะ: 1. ควรมีการเพ่ิมกิจกรรมขับเคลื่อนการเป็นศูนย์จับคู่ธุรกิจอาหารเเละนวัตกรรมตลอดทั้งห่วงโซ่  
ตั้งเเต่ต้นน้ า กลางน้ า เเละปลายน้ า ให้สามารถขึ้นทะเบียน จดเเจ้ง เเละสร้างเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได ้

2. มีการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ เอกชน เกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

 
  



ผ-๔๕ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงระบบในการรับจดแจ้งเครื่องส าอางของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง) 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 เมษายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงระบบในการรับจดแจ้งเครื่องส าอาง 
2. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระบบการจดแจ้งเครื่องส าอาง

แก่เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ส่วนกลาง) / เจ้าหน้าที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด /ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. แนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบในการรับจดแจ้งเครื่องส าอาง จ านวน 1 ฉบับ 
2. เจ้าหน้าที่ท่ีผ่านการอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 

1. มีแนวทาง จ านวน 1 ฉบับ  
2. ร้อยละ 100 

งบประมาณที่อนุมัติ 
20,250 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
20,060 บาท 

ร้อยละ 
99.06 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ขออนุมัติปรับรายละเอียดของกิจกรรมเเละได้รับอนุมัติ ดังนี้ 
     1.1  ปรับรูปแบบกิจกรรม จากการอบรมสัมมนาแบบปกติ เป็นการอบรมออนไลน์และประชุมระดมสมอง 
     1.2  ลดงบประมาณ จาก 200,000 บาท เป็น 20,250 บาท 
2. จัดการอบรม ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 162 คน เเละพบผลการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระบบการจดแจ้งเครื่องส าอางหลังการอบรมเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 100 
3. มีแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงระบบในการรับจดแจ้งเครื่องส าอาง(ด้านจดเเจ้งเครื่องส าอาง เเละด้านสถานที่) จ านวน 1 ฉบับ 

ปัญหาและอุปสรรค : 

1.การจัดอบรมออนไลน์เป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เจ้าหน้าที่ต้องปรับตัวเรียนรู้กับเทคโนโลยี 
2.อุปกรณI์Tและสัญญาณอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ไม่เพียงพอและสัญญาณไม่เสถียร ส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการใช้งาน 
3.กรณีท่ีหลายหน่วยงานมีการประชุมในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ไอทีไม่เพียงพอ 

 
 



ผ-๔๖ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายใกล้เคียง
เเผนที่ก าหนด ด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านพัฒนาเเนวทางแก้ไขปัญหาเชิงระบบในการรับ
จดแจ้งเครื่องส าอาง เเละเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระบบการจดแจ้งเครื่องส าอางแก่
เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรมีการถอดบทเรียนที่ได้จากการน าเเนวทางไปใช้ปฏิบัติงาน เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนา
เเนวทางต่อไป เเละควรประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม เช่น  
เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงานลดลง มีการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
  



ผ-๔๗ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านเครื่องส าอาง ระดับประเทศ รองรับการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง) 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ และมีทักษะด้านการก ากับดูแลเครื่องส าอางหลังออก  
สู่ตลาด การเฝ้าระวังและปราบปรามเครื่องส าอางผิดกฎหมาย  

2. เพ่ือพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ และมีทักษะในการส่งเสริม ด้านสถานประกอบการ
เกี่ยวกับเครื่องส าอาง รวมถึงให้ค าแนะน าผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาสู่มาตรฐาน 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  1. เจ้าหน้าที่ อย. 2. เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ.2558 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมสัมมนามีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการก ากับดูแล
เครื่องส าอางหลังออกสู่ตลาดและการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการด้านเครื่องส าอาง
หลังการอบรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

2. จ านวนสถานที่ผลิตเครื่องส าอางที่ได้รับค าแนะน าผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานตาม
เกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิต เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 10 

1. ร้อยละ 100 
 
 
2. ร้อยละ 17.96 

งบประมาณที่อนุมัติ 
29,700 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
20,280 บาท 

ร้อยละ 
68.28 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ขออนุมัติปรับโครงการ ดังนี้ 
    1.1 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดอบรมสัมมนาจากรูปแบบปกติในจังหวัดที่มีปริมาณสถานประกอบการ  
ด้านเครื่องส าอางจ านวนมากและรูปแบบออนไลน์ เป็น รูปแบบออนไลน์ ร่วมกับ สสจ. ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 
2564 ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
    1.2 ปรับลดงบประมาณจากวงเงิน 200,000 บาท เป็นวงเงิน 29,700 บาท 
2. มีการขออนุมัติเลื่อนวันที่จัดอบรมจากวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 29-30 มิถุนายน 2564  
ตามบันทึกที่ สธ 1007/1357 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 
3. จัดการอบรมเกี่ยวกับเเนวทางในการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ 
เเละเงื่อนไขในการผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 ทักษะในการตรวจเฝ้าระวังตามกฎหมาย สามารถ
จัดท าบันทึกการตรวจสอบสถานประกอบการและจัดเตรียมหลักฐานได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง สามารถจัดการ



ผ-๔๘ 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และผู้ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ เเละได้มีการประเมินความรู้ ทักษะ 
เกี่ยวกับการก ากับดูแลเครื่องส าอางหลังออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นร้องละ 100 และสามารถก ากับดูแลผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางแบบเชิงรุกได้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ 
4. อนุมัติใช้คู่มือส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง) โดยเจ้าหน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและส านักงานสาธารณสุขทั่วประเทศได้ ใช้คู่มือฉบับเดียวกัน ทั้งประเทศ  
ทั้งนี้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถตรวจสอบสถานที่ได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน
ทั่วประเทศ ลดการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสถานประกอบการ  
ให้มีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงฯ ได้ 
5. ประเมินสถานที่ผลิตเครื่องส าอางท่ีได้รับค าแนะน าเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
17.96 

ปัญหาและอุปสรรค : ความไม่ถนัดในการใช้ระบบสารสนเทศเข้าร่วมการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เ เ ล ะ บ ร ร ลุ ดั ช นี ชี้ วั ด
ค ว า ม ส า เ ร็ จ  แ ต่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ด้ า น ก า ร
เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน 
 

เกิดประสิทธิผลด้านการสร้างความรู้ ทักษะการก ากับดูแลเครื่องส าอางหลังออก  
สู่ตลาด การเฝ้าระวังและปราบปรามเครื่องส าอางผิดกฎหมายเเละมีคู่มือตรวจสอบ
สถานที่ถูกต้อง มาตรฐานที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศให้แก่เจ้าหน้าปฏิบัติงาน 
ให้สามารถให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการ ท าให้สามารถผ่านการประเมินสถานที่ผลิต
เครื่องส าอางที่ได้รับค าแนะน าเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิต 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

X / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรเพ่ิมเติมองค์ความรู้ ทักษะของเจ้าหน้าที่ให้รอบด้าน เพ่ือให้สามารถให้ค าปรึกษา 
ที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งในรูปแบบคู่มือ การลงพ้ืนที่ 
โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 

 
  



ผ-๔๙ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรในเครื่องส าอางให้เป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติในระดับสากล ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง) 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 3 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการใช้น้ ามันจากเมล็ดกัญชงและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง 
ในการผลิตเครื่องส าอาง 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : 1. ผู้บริโภค 2. ผู้ประกอบการด้านเครื่องส าอาง 3. เจ้าหน้าที่ อย.  
4. เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เช่น สสจ.5. เครือข่ายภาคการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

มีผู้สนใจเข้าศึกษาข้อมูลการสกัด และตัวอย่างการผลิต
เครื่องส าอางจากน้ ามันจากเมล็ดกัญชง ไม่น้อยกว่า 
200 views ในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากปิดประกาศ
ข้อมูลบนเว็บไซต์ 

ลงข้อมูลตัวอย่างการผลิตเครื่องส าอางจากน้ ามันจากเมล็ด
กัญชงใน Youtube channel ของกลุ่มก าหนดมาตรฐาน
เครื่องส าอาง (Cosmetic Regulation, Thai FDA) และ 
มีผู้สนใจเข้าชมไม่น้อยกว่า 200 views เรียบร้อยแล้ว 

งบประมาณที่อนุมัติ 
200,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
200,000 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 
2. ขออนุมัติปรับรายละเอียดโครงการ ตามบันทึก สธ 1007/1664 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 64 ดังนี้ 
    2.1 ยกเลิกวัตถุประสงค์ท่ี  2 เเละ 3 เหลือเพียงตัวชี้วัดที่ 1 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ ามัน
จากเมล็ดกัญชงเเละสารสกัดจากเมล็ดกัญชงในการผลิตเครื่องส าอาง 
    2.2 ยกเลิกเป้าหมายเชิงผลผลิตข้อที่ 2 เเละ 3 เเละปรับค่าเป้าหมายเชิงผลผลิตจากเดิม ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ ามันจากเมล็ดกัญชงเเละสารสกลัดจากเมล็ดกัญชงในการผลิต
เครื่องส าอางเพ่ิมขึ้นก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็น มีผู้สนใจเข้าศึกษาข้อมูลการสกัดและตัวอย่างการผลิต
เครื่องส าอางจากน้ ามันจากเมล็ดกัญชงไม่น้อยกว่า 200 view ในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากปิดประกาศข้อมูล 
บนเว็บไซต์ 
    2.3  ยกเลิกเป้าหมายเชิงผลลัพท์ข้อที่ 2 เเละ 3 เหลือเพียงค่าเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ที่ 1 ผู้ประกอบการ 
ด้านเครื่องส าอางสามารถด าเนินการจดเเจ้งเครื่องส าอางที่ผสมกญงชงได้ไม่น้อยกว่า 4 ต ารับ  



ผ-๕๐ 

    2.4 ยกเลิกดัชนีวัดความส าเร็จ (KPI) ข้อที่ 2 เเละ 3 เหลือเพียงดัชนีวัดความส าเร็จที่ 1 มีผู้สนใจเข้าศึกษาข้อมูล
การสกัด เเละตัวอย่างการผลิตเครื่องส าอางจากน้ ามันจากเมล็ดกัญชง ไม่น้อยกว่า 200 view ในระยะเวลา  
1 เดือนหลังจากปิดประกาศข้อมูลบนเว็บไซต์ 
    2.5 งบประมาณ จาก 500,000 บาท เหลืองบประมาณด าเนินการ 200,000 บาท เเละคืนเงินจ านวน 
300,000 บาท 
    2.6 ยกเลิกกิจกรรมที่ 2 เเละ 3 เนื่องจาก ผู้เชี่ยวชาญที่ด าเนินงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ที่มหาวิทยาลัย 
เเห่งข้อมูล เหลือเพียงกิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการใช้น้ ามันจากเมล็ดกัญชงเเละสารสกัด
จากเมล็ดกัญชงในการผลิตเครื่อส าอาง โดยการจัดจ้างท าวิดีโอความรู้การสกัดเเละตัวอย่างการผลิตเครื่องส าอางจาก
น้ ามันจากเมล็ดกัญชง 
3. จัดจ้างผู้จัดท าข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้น้ ามันจากเมล็ดกัญชงและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง  
ในการผลิตเครื่องส าอางเพ่ือปิดประกาศบนเว็บไซต์ 

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน 
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

 เกิดประสิทธิภาพด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้
น้ ามันจากเมล็ดกัญชงและสารสกัดจากเมล็ดกัญชงในการผลิต
เครื่องส าอาง ผ่านแพลตฟอร์มของ Youtube channel  

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อค้นพบ : หน่วยงานขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม เป้าหมายเชิงผลผลิต/ผลลัพธ์ เเละวัตถุประสงค์โครงการ 
เนื่องจากกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  

ข้อเสนอแนะ: 1. ในปีต่อไปควรวางแผน/ปรับการด าเนินการให้สามารถส าเร็จตามเป้าหมาย ดัชนีตัวชี้วัด 
วัตถุประสงค์ของโครงการ เเละสอดคล้องกับชื่อโครงการ 
2. ควรเพ่ิมช่องทางการเผยเเพร่องค์ความรู้ พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดที่ท้าทายความส าเร็จ  
เพ่ือขยายผู้รับประโยชน์จากโครงการ 

 
  



ผ-๕๑ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 3 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 ธนัวาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน  
วัตถุอันตราย และการยื่นค าขออนุญาตต่างๆ ด้วยระบบ e-submission 

2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ/หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี  
ในการ ผลิตวัตถุอันตราย 

3. เพ่ือให้ผู้ประกอบการทราบเก่ียวกับการก ากับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  ผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายหรือผู้ประกอบการที่สนใจ เจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและการยื่นค าขอด้วยระบบ e-submission เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(วัดผลจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลัง) 
2. รายงานสรุปผลการจัดประชุม จ านวน 1 ฉบับ 

1. ร้อยละ 93 
 
 
2. จ านวน 1 ฉบับ แล้ว 

งบประมาณที่อนุมัติ 
100,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
99,400 บาท 

ร้อยละ 
99.4 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. จัดการประชุมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยการอภิปรายภาพรวมสถานการณ์เเละเเนวทางการก ากับดูแลวัตถุอัตราย 
Update กฎหมาย ระบบการยื่นค าขออนุญาตผ่านทางอินเตอร์เน็ต การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายยุค NEW 
Naormal  เเละการบรรยายเกี่ยวกับการกระท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2563 เเละที่เเก้ไข
เพ่ิมเติม เเละการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ เเละการก ากับดูแลการโโดยในการประชุมมีการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการยื่นค าขอด้วยระบบ  
e-submission เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 93 
2. จัดส่งรายงานสรุปผลการจัดประชุม จ านวน 1 ฉบับ 

ปัญหาและอุปสรรค : การพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้มีระยะเวลาสั้นในการประชาสัมพันธ์
เพ่ือสมัครเข้าร่วมประชุม และไม่ทั่วถึง 



ผ-๕๒ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายใกล้เคียงเเผน 
ที่ก าหนด ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถ
บรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของของโครงการได้ 
ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทาง 
การปฏิบัติตามกฎหมายด้าน วัตถุ อันตราย การยื่นค า 
ขออนุญาตด้วยระบบe-submission หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี 
ในการ ผลิตวัตถุอันตราย ให้แก่ผู้ประกอบการ 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ : ในปีต่อไปควรก าหนดดัชนีตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลลัพธ์ของโครงการด้วย รวมถึงการถอดบทเรียน
เพ่ือปรับปรุงองค์ความรู้ที่เท่าทันสถานการณ์เผยเเพร่ต่อผู้ประกอบการในรูปแบบสื่อออนไลน์ 
เพ่ือเผยเเพร่ให้ปฏิบัติเป็นไปในทิศทาง เเละมาตรฐานเดียวกัน  

 
  



ผ-๕๓ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองด่านอาหารและยา 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1  

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการทดสอบของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา 
3. เพื่อให้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา มีมาตรฐานตามข้อก าหนดของ

ระบบคุณภาพกองด่านอาหารและยา 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา จ านวน 11 แห่ง ที่ขอต่ออายุและ
เฝ้าระวังการรับรองระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยการรับรอง
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา และห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา จ านวน 3 แห่ง ได้รับ 
การพัฒนาให้สอดคล้องตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ /ผู้น าเข้าและผู้บริโภค 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา จ านวน 11 แห่ง ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการ 
ที่มีระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยการ
รับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา และห้องปฏิบัติการด่านอาหาร
และยา จ านวน 3 แห่ง ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

งบประมาณที่อนุมัติ 
140,300 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
126,572 บาท 

ร้อยละ 
90.22 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาที่ได้รับการรับรองจากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ อย. ได้รับการสอบ
เทียบตามมาตรฐานสากลครบทุกแห่ง 
2. เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาที่ ได้รับการรับรองจากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3.ยื่นขอต่ออายุและเฝ้าระวังการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา 
   3.1 การทดสอบความสามารถเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ อย.  
ในการตรวจสอบหาผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 



ผ-๕๔ 

   3.2 การยื่นขอต่ออายุเเละเฝ้าระวังการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารเเละยา จ านวน 11 แห่ง 
(เชียงแสน เเม่สาย ทุ่งช้าง ช่องเท็ก มุกดาหาร ท่าเรือกรุงเทพ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สะเดา แหลมฉะบัง เเละ
ลาดกระบัง) 
   3.3 การพัฒนาห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา จ านวน 3 แห่ง ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4. ขออนุมัติปรับกิจกรรม เเละลดวงเงิน จากเดิม 240,300 บาท คืนเงินจ านวน 100,000 บาท  เหลือ
งบประมาณด าเนินงาน 140,300 บาท 

ปัญหาและอุปสรรค : สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ระลอกใหม่ ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคไม่สามารถด าเนินงานโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา  
ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามแผนการด าเนินโครงการที่ก าหนดไว้ได้  

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายใกล้เคียง
เเผนที่ก าหนด ด าเนินงานเป็นไปตาม
แผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 
  

เกิดประสิทธิผลด้านพัฒนาห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านดารพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถเจ้าหน้าที่รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ
ด่านอาหารและยา มีมาตรฐานตามข้อก าหนดของระบบคุณภาพกองด่าน
อาหารและยา 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรวางเเผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพในรูปแบบของออนไลน์ เนื่องจาก
สถานการณ์การเเพร่ระบาดยังไม่เข้าสภาวะปกติ เเละเพ่ือลดค่าต้นทุนของโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้
มีการเบิกจ่ายใกล้เคียงกับแผนที่ก าหนด 

 
  



ผ-๕๕ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาในการประมวลหลักฐาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองด่านอาหารและยา 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 4 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธันวาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 28 กุมภาพันธ์ 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  

 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะด้านการสืบสวนประมวลหลักฐานได้อย่างรอบคอบและรัดกุม 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  1. เจ้าหน้าที่กองด่านอาหารและยา อย. 2. เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค คือ
เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  3 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพน าเข้า ณ ด่านอาหารและยาที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 95  

งบประมาณที่อนุมัติ 
216,300 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
45,351.1 บาท 

ร้อยละ 
20.97 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาในการประมวลหลักฐาน ระหว่างวันที่ 17-18 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 43 คน โดยผู้เข้ารับ
การอบรมมีผลประเมินผลความรู้เพ่ิมข้ึนหลังการอบรม ร้อยละ 80 
2. ผู้ เข้ารับการอบรมน าความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยประเมินการน ามีการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ณ ด่านอาหารและยาที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มากกว่าร้อยละ 95 

ปัญหาและอุปสรรค :  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมจากการอบรมปกติ เป็นเเบบออนไลน์ ส่งผลให้เกิดปัญหา
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนี้ 
1. ข้อจ ากัดของผู้รับการอบรมในส่วนภูมิภาคที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งอาจจะได้รับประโยชน์
น้อยกว่าการอบรมเเบบปกติ 
2. มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผนที่ก าหนด 

 
 
 
 



ผ-๕๖ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพการด าเนินงานเเละบรรลุ ดัชนี 
ชี้วัดความส าเร็จ แต่มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่าย
น้อยกว่าแผน 

เกิดประสิทธิผลด้านเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
รวมถึงเพ่ิมทักษะการสืบสวนประมวลหลักฐานอย่างรอบคอบ
และรัดกุมให้เเก่เจ้าหน้าที่   

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

X / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรก าหนดดัชนีตัวชี้วัดที่สามารถวัดเเละตอบเป้าหมายผลผลิตเเละผลลัพธ์ เเละ
สอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
  



ผ-๕๗ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาด้านการก ากับดูแลและเฝ้าระวังการลักลอบน าเข้าตัวยา
และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองด่านอาหารและยา 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 4  

วันที่เริ่มโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 ธนัวาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยามีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการการตรวจรับตัวยาและสา  
รตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด รวมทั้งเทคนิคการเฝ้าระวังการลักลอบน าเข้าตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็น
วัตถุเสพติด ทางไปรษณีย์ และกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลวัตถุเสพติดที่เป็นปัจจุบัน 

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจรับและส่งมอบการน าเข้าตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุ เสพติด  
ได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  เจ้าหน้าที่กองด่านอาหารและยา 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ไม่พบการลักลอบน าเข้าตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุ
เสพติด ขณะตรวจรับและส่งมอบ รวมทั้งปริมาณวัตถุ
เสพติด ณ ขณะตรวจรับและส่งมอบมีปริมาณเท่ากัน 

ไม่พบการลักลอบน าเข้าตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพ
ติด ขณะตรวจรับและส่งมอบ รวมทั้งปริมาณวัตถุเสพติด ณ 
ขณะตรวจรับและส่งมอบมีปริมาณเท่ากัน 

งบประมาณที่อนุมัติ 
121,100 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
92,329.9 บาท 

ร้อยละ 
76.24 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. การอบรมโดยมีการบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งหา
แนวทาง การแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้คะแนนประเมินผลความรู้ ร้อยละ 98.30 

2. มีการน าเข้าวัตถุเสพติด ณ ด่านอาหารและยา ขณะตรวจรับน าเข้าและส่งมอบมีปริมาณตรงกัน  
3. การตรวจสอบตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดทางไปรษณีย์เป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มงวด 

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์โควิด ท าให้ต้องจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ WEBEX อาจจะส่งผล
ต่อผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถลงละเอียดในบางขั้นตอนได้อย่างเต็มที่ 

 
  



ผ-๕๘ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพการด าเนินงานเเละบรรลุ
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ แต่มีประสิทธิภาพ
ด้านการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน 

เกิดประสิทธิผลด้านสร้างความรู้  วิธีขั้นตอน เเละเทคนิคการตรวจ
รับเเละส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานตรวจรับน าเข้าและส่งมอบ
มีปริมาณตรงกัน  

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

X / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรด าเนินการดังนี้  
1. ขยายสัดส่วนฐานผู้เข้าร่วมอบรมให้ครอบคลุมกับการปฏิบัติงาน  
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน จัดท าในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้ง่ายต่อการ

เข้าถึง 
3. ควรมีการวางเเผนการด าเนินกิจกรรมที่ต้องมีผู้ร่วมจ านวนมาก ให้เป็นไปในรูปแบบออนไลน์ 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการเเพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า 
4. ควรก าหนดดัชนีตัวชี้วัดที่สามารถวัดเเละตอบเป้าหมายผลผลิตเเละผลลัพธ์ เเละสอดคล้อง

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
  



ผ-๕๙ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประเมินภายใน (Internal Reviewer) ด้านเครื่องมือแพทย์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 4 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวความรู้ทั่วไป และหลักการท างาน
ของเครื่องมือแพทย์ประเภทที่ใช้ส าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย - เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ให้สามารถ
ประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิกได้ด้วยตนเอง 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  เจ้าหน้าที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

เจ้าหน้าที่ท่ีเป็นผู้ประเมินภายใน (internal reviewer) 
สามารถประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิกได้ด้วยตนเอง 

เจ้าหน้าที่สามารถประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิก
ได้ด้วยตนเอง 

งบประมาณที่อนุมัติ 
45,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
45,000 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. จัดจ้างเหมาผู้ด าเนินการจัดท าแนวทางการประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิกดังนี้ 
    1.1 ให้ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 
    1.2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิกระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับผู้ด าเนินการ
จัดท าแนวทางการประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 
     1.3 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิกเพ่ือน าไปจัดท าร่างแนวทาง
เอกสารหลักฐานทางคลินิก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 25642. ขออนุมัติคืนเงิน จ านวน 10,000 บาท ตามบันทึก  
สธ 1002.12/1815 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 643. ขออนุมัติปรับกิจกรรมภายในโครงการ เเละลดงบประมาณ จากเดิม 
55,000 บาท คงเหลือ 45,000 บาท  ตามบันทึก สธ 1002.12/1895 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 644. อบรมความรู้
ทั่วไปและหลักการท างานของเครื่องมือแพทย์ประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ส าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย และ 
มีการประเมินแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 9 คน มีผลประเมินความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 100 
2. ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิก   
3. การประเมินเอกสารการทวนสอบและการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัยภายนอก
ร่างกาย   
4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิกของถุงมือส าหรับการศัลยกรรม  
    4.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิกของเต้านมเทียมซิลิโคนส าหรับฝังในร่างกาย  



ผ-๖๐ 

    4.2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิกเพ่ือน าไปจัดท าร่างแนวทาง 
การเอกสารหลักฐานทางคลินิก    
5. มีเเนวทางการประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิก จ านวน 1 ฉบับ  

ปัญหาและอุปสรรค :  เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ระลอกใหม่จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายที่ต้อง
มาประชุมด้วยตนเองไม่ได้ท าให้เกิดการล่าช้ากว่าปกติ จึงจัดอบรมฯผ่านระบบออนไลน์ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เเผน ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถ
บรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของของโครงการได้
ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านการเพ่ิมสมรรถนะเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องมือแพทย์ประเภทที่ใช้ส าหรับ
การวินิจฉัยภายนอกร่างกาย เเละสามารถประเมินเอกสารหลักฐาน
ทางคลินิกด้วยตนเองได ้

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: 1. ควรเพิ่มสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิกด้วย
ตนเอง รวมทั้งการประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิกอ่ืน ๆ ด้วย 

2. ในปีต่อไปควรก าหนดดัชนีตัวชี้วัดที่สามารถวัดเเละตอบเป้าหมายผลผลิตเเละผลลัพธ์ เเละ
สอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
  



ผ-๖๑ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการโฆษณาเครื่องมือแพทย์อย่างไร ให้ถูกต้อง ถูกใจ คุ้มค่าและคุ้มครอง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 3 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 มิถุนายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงที่มาของการปรับปรุง พัฒนากฎหมายโฆษณาเครื่องมือแพทย์  
2. เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงที่มาของการปรับปรุง พัฒนากฎหมายโฆษณา

เครื่องมือแพทย์  
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้ันตอนในการยื่นค าขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ  
4. ลดระยะเวลาและจ านวนครั้งในการติดต่อของผู้ประกอบการ เนื่องจากความไม่เข้าใจขั้นตอนและ

เหตุผลในการปฏิบัติงานการอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  1. ผู้ประกอบการน าเข้า ผลิต และขายเครื่องมือแพทย์ 2. ตัวแทน
โฆษณา (agency) 3. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 4. เจ้าของสื่อโฆษณา 5. ผู้บริโภค 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

จ านวนค าขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ต้องยกเลิกค าขอลดลงร้อยละ 15 ลดลงร้อยละ 15 

งบประมาณที่อนุมัติ 
14,800 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
14,800 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. จัดรอบรมเกี่ยวกับที่มาของการปรับปรุง พัฒนากฎหมายโฆษณาเครื่องมือแพทย์ และปฏิบัติตามขั้นตอนในการยื่น
ค าขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส าหรับผู้ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการอบรมเเบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 180 คน และประเมินผล
ก่อนเเละหลังการอบรมจ านวน 120 คน พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือ
แพทย์เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 82.50 
2. มีการเก็บสถิติผู้ยื่นค าขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยตรงต่อผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 
จ านวน 135 ราย สามารถยื่นค าขอได้อย่างถูกต้อง ไม่ถูกยกเลิกหรือคืนค าขอ ร้อยละ 86.25 ท าให้มีจ านวนค าขอ
โฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ต้องยกเลิกค าขอลดลงร้อยละ 15 
3. ขออนุมัติคืนเงินจากเดิม 34,800 บาท  คืนเงิน 20,000 บาท เหลืองบประเมินด าเนินงาน 14,800 บาท 

ปัญหาและอุปสรรค :  เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายที่ต้อง
มาประชุมด้วยตนเองไม่ได้ท าให้เกิดการล่าช้ากว่าปกติ จึงจัดอบรมฯผ่านระบบออนไลน์ 



ผ-๖๒ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

 มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่าย
เป็นไปตามเเผน ด าเนินงานเป็นไป
ตามแผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัด
ความส าเร็จของของโครงการได้ 
ทุกตัวชี้วัด 

 เกิดประสิทธิผลด้านการเผยเเพร่ข้อมูล ที่มาของการปรับปรุง พัฒนา
กฎหมายโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงสามารถลด
การยกเลิกค าขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่เกิดจากความไม่เข้าใจในการขออนุญาต
โฆษณาเครื่องมือแพทย์ อย่างไรก็ตามยังมิพบข้อมูลเเสดงการลดระยะเวลา
และจ านวนครั้งในการติดต่อของผู้ประกอบการ 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรก าหนดดัชนีตัวชี้วัดจ านวนค าขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ต้องยกเลิกค าขอลดลงให้
มากขึ้น เพ่ือเเสดงประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
 

 
  



ผ-๖๓ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : อบรมผู้ประกอบการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าเอกสารรูปแบบ Common Submission 
Dossier Template (CSDT) ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือท าความสะอาดส าหรับมนุษย์ 
สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 3 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการจัดท าเอกสารรูปแบบ Common Submission Dossier 
Template (CSDT) ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือท าความสะอาดส าหรับมนุษย์ สัตว์ และ
เครื่องมือแพทย์ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  ผู้ประกอบการที่ผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
เพ่ือท าความสะอาดส าหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ร้อยละ 70 ของผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมสามารถยื่นเอกสารรูปแบบ Common 
Submiss ion Doss ier Template (CSDT)ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ 
เป็นส่วนประกอบเพ่ือท าความสะอาดส าหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ แล้วผ่าน
การพิจารณาได้เลขรับ 

ร้อยละ 80  

งบประมาณที่อนุมัติ 
20,780 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
20,780 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. จัดอบรมผู้ประกอบการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าเอกสารรูปแบบ Common Submission Dossier 
Template (CSDT) ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือท าความสะอาดส าหรับมนุษย์ สัตว์ และ
เครื่องมือแพทย์ ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 15 ราย 
2. มีการประเมินก่อน-หลังการอบรม โดยผู้มีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ  70 และสามารถยื่นเอกสารเเละ
ผ่านการพิจารณาและได้รับเลขเเล้ว ร้อยละ 80  

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากการจัดท าเอกสารรูปแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือท าความสะอาดส าหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ เป็น
การจัดรูปเอกสารใหม่ท าให้ผู้ประกอบการยังไม่มีความเข้าใจในการจัดเอกสาร จึงท าให้ล่าช้ากว่าปกติ 

 
 



ผ-๖๔ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามเเผน ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละ
สามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของของ
โครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ เเละสามารถยื่น
เอกสารรูปแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือท าความสะอาด
ส าหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ ได้ 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรเพ่ิมสัดส่วนของผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม  
ในการจัดท าเอกสารรูปแบบดังกล่าว โดยอาจจะเผยเเพร่องค์ความรู้ในรูปเเบบ e-learning  
ให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงเเละรับทราบข้อมูลได้โดยง่าย   

 
  



ผ-๖๕ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการก ากับดูแลเครื่องมือแพทย์ เรื่อง “การน าพระราชบัญญัติ เครื่องมือ
แพทย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) สู่การปฏิบัติในการก ากับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์” 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 3 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ นักวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) รวมถึงกฎหมายล าดับรองต่างๆ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  1.ผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ 2.ผู้ประกอบการน าเข้าเครื่องมือ
แพทย์ 3.นักวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ 4.เจ้าหน้าที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 5.เจ้าหน้าที่ส านักด่านอาหาร
และยา 6.เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง  77 จังหวัด 7.เจ้าหน้าที่กองและส านักอ่ืนในส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 8.เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร 9.บุคลากรภาครัฐอื่นที่เก่ียวข้อง 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

จัดประชุมอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ และมี“คู่มือการน า
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) สู่การปฏิบัติ 
ในการก ากับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ”รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายของโครงการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่า 600 คน และม“ีคู่มือการน า
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2562) สู่การปฏิบัติ 

งบประมาณที่อนุมัติ 
17,375 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
17,375 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือการน าพระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) สู่การปฏิบัติ 
ในการก ากับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ จ านวน 1 ครั้ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564  เพ่ือจัดท า
คู่มือฯ 
2. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ นักวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) รวมถึงกฎหมายล าดับรองต่างๆ จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2564 โดยมีเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 600 คน เเละ 
ได้นับการประเมินความรู้ความเข้าใจ พบว่ามีผู้เข้าร่วมอบรมมีควมรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 



ผ-๖๖ 

3. จัดท าคู่มือการน าพระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) สู่การปฏิบัติในการก ากับดูแลและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  1 ฉบับ เเละเผยแพร่คู่มือที่ได้จัดท าดังกล่าวไปในการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย
รูปแบบออนไลน์ 
4. ขออนุมัติคืนเงินจากเดิม 41,600 บาท คืนเงินจ านวน 24,225 บาท เหลืองบประมาณด าเนินการจ านวน 
17,375 บาท 

ปัญหาและอุปสรรค : เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่จึงท าให้กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องมาประชุมด้วยตนเองไม่ได้ท าให้เกิดการล่าช้ากว่าปกติ จึงจัดอบรมฯผ่านระบบออนไลน์ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเ เผน
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัด
ความส าเร็จของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

 เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ด้ า น ก า ร จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร น า
พระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) 
เเละการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: 1. ควรมีการประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอดคล้องเเละสามารถปฏิบัติงานได้
หรือไม่ เเละน ามาถอดบทเรียน ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายต่อไป 

2. ในปีต่อไปควรก าหนดดัชนีตัวชี้วัดที่สามารถเกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 
  



ผ-๖๗ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากฎหมายสารเคมี (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบจัดการสารเคมี) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนารายการจัดท ากฎหมายล าดับรองของ (ร่าง) พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. .... ที่มีการจัดล าดับ  
เป็นชุด ๆ ตามระดับความส าคัญและความเร่งด่วน และพัฒนากรอบของ (ร่าง) กฎหมายล าดับรอง ชุดที่ 1 (ส าคัญ
และเร่งด่วน) ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : 1. ผู้บริโภค 2. ประชาชนทั่วไป 3. ผู้ประกอบการธุรกิจสารเคมีของ
ประเทศ 4. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. รายการจัดท ากฎหมายล าดับรอง ของ (ร่าง) พ.ร.บ. 
สารเคมี พ.ศ. .... ที่มีการจัดล าดับเป็นชุด ๆ ตามระดับ
ความส าคัญและความเร่งด่วน จ านวน 1 ฉบับ 

2. กรอบของ (ร่าง) กฎหมายล าดับรอง ชุดที่ 1 (ส าคัญและ
เร่งด่วน) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องและผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 1 ชุด 

1. แนวทางการจัดท ากฎหมายล าดับรอง ภายใต้ 
(ร่าง) พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. .... ในชุดที่ 1 (ส าคัญ
และเร่งด่วน) จ านวน 5 ฉบับ 

2. กรอบของ (ร่าง) กฎหมายล าดับรอง ชุดที่ 1 
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน
เเละผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

งบประมาณที่อนุมัติ 
127,425 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
127,425 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ประชุมหารือ เพ่ือระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน (ภาควิชาการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจ/
ผู้ประกอบการ และภาคประชาสังคม)  
     (1) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 
     (2) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 
     (3) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564. 
2. จัดท าและมีเเนวทางการจัดท ากฎหมายล าดับรอง ภายใต้ (ร่าง) พ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ. .... ตามล าดับความส าคัญ
และเร่งด่วน จ านวน 5 ฉบับ เพ่ือน าไปสู่การร่างกรอบกฎหมายล าดับรองชุดที่ 1 (ส าคัญเเละเร่งด่วน)  (พ.ร.บ. สารเคมี 
พ.ศ. ....) ดังนี้ 



ผ-๖๘ 

    (1) กลุ่ม ประเภท ชนิด สารเคมียกเว้นการบังคับ  
    (2) เกณฑ์การจ าแนกสารเคมีตามหลักการประเมินความเสี่ยง  
    (3) หลักเกณฑ์ วิธีการลงทะเบียนสารเคมี/ผู้ประกอบการ  
    (4) เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสารเคมีแห่งชาติและคณะกรรมการประเมินสารเคมี  
    (5) กรอบของหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตและควบคุมสารเคมีในบัญชีที่ 1 บัญชีที่ 2 และบัญชีที่ 3 
3. ประมวลและวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นกับภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
และภาควิชาการ แล้วปรับปรุงแก้ไขกรอบของ (ร่าง) กฎหมายล าดับรองชดุที่ 1 ตามข้อคิดเห็นของทุกภาคส่วน 
4. ขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ จ านวน 62,175 บาท ท าให้มีงบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 127,425 บาท 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

 มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน ด าเนินงานเป็นไป 
ตามแผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของของโครงการได้ 
ทุกตัวชี้วัด 

มีประสิทธิผลด้านการ มีเเนวโน้มไปสู่ 
การจัดท ากรอบกฎหมายล าดับรอง  
ชุดที่ 1  

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรมีการวางเเผนการด าเนินกิจกรรมที่ต้องมีผู้ร่วมจ านวนมาก ให้เป็นไปในรูปแบบ
ออนไลน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเเพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า  

 
  



ผ-๖๙ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ และด าเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยด าเนินการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับทั้งทวิภาคี พหุภาคี และองค์กรระหว่าง
ประเทศ 

2. เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถด าเนินการตามความตกลงระหว่าง 
ประเทศได้ และเตรียมความพร้อมในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีต่อไป 

3. เพ่ือประเมินการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านต่างประเทศของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2560 – 2564  

4. เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านต่างประเทศของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (พ.ศ. 2565-2570) ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา พ.ศ. 2562 – 2566 และกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 
2564-2568 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  1. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. เจ้าหน้าที่ อย. 3. เครือข่าย
องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของต่างประเทศ 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ระดับความส าเร็จของการน าผลความร่วมมือระหว่าง
ประเทศมาใช้พัฒนาระบบการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ระดับ 5 จัดท ารายงานสรุปผล โครงการ/กิจกรรมการน าผล
ความร่วมมือระหว่างประเทศมาใช้พัฒนาระบบการก ากับ
ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณที่อนุมัติ 
250,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
205,730 บาท 

ร้อยละ 
82.29 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ก าหนดประเทศที่เป็นเป้าหมาย และประเด็นในการพัฒนาความร่วมมือ 
2. จัดประชุม Thailand-Japan Symposium ครั้งที่ 7 (ผ่านระบบ zoom) และการประชุมทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น 
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2564 
3. ประชุมเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ไทย-ลาว ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ญี่ปุ่น 
ไทย-สิงคโปร์ ไทย-อินโดนีเซีย) 



ผ-๗๐ 

    3.1 ประชุมความร่วมมือกับญี่ปุ่น Webinar on Refurbish/remanufacturing Medical Devices ในวันที่ 16 
กรกฎาคม 2564 
    3.2 ท าแผนความร่วมมือ อย ไทย- TGA ออสเตรเลีย 
    3.3 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานภายใต้ตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการน าผลความร่วมมือระหว่างประเทศ
มาใช้พัฒนาระบบการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 
    3.4 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการควบคุมอาหารและยา ระหว่างไทย
กับอินโดนีเซีย ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
    3.5 ความร่วมมือในระดับพหุภาคี ได้แก่ อาเซียน 
    3.6 ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO) 
4. รวมแผนการด าเนินการเพ่ือปรับตัวตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ CPTPP ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
5. มีผลประเมินแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านต่างประเทศของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 
2560 – 2564 
6. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านต่างประเทศของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2565 – 
2570  เมื่อวันที่ 16 ส.ค. และ 3 ก.ย. 64 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom 

ปัญหาและอุปสรรค : จากสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 ท าให้ต้องมีการจัดประชุมระหว่างประเทศแบบ 
online ส่งผลต่อการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

 มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายใกล้เคียง
เเผนที่ก าหนด ด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับทุกภาคส่วน เเละสามารถจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านต่างประเทศของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (พ.ศ. 2565-2570) ได ้

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรด าเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านต่างประเทศของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (พ.ศ. 2565-2570) ในเชิงรกุ เเละถอดบทเรียนเพ่ือน ามาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนอย่างต่อเนื่อง 

 
  



ผ-๗๑ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 4 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สามารถ
น าไปสู่การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของ อย. ส าหรับ 
เป็น กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : 1. เจ้าหน้าที่ ของ อย. (ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อย. ที่เกี่ยวข้อง)  
2. ผู้แทนประเทศ ภาค และเขต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ 
เครือข่ายทุกภาคส่วน เป็นต้น 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

จ านวนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของ อย. 
(ค่าเป้าหมาย จ านวน 1 ฉบับ) 

จ านวน 1 ฉบับ  

งบประมาณที่อนุมัติ 
346,900 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
334,850 บาท 

ร้อยละ 
96.53 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. มีโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของ อย. (อนุมัติเมื่อ 8 ธ.ค. 63) 
2. วิเคราะห์ความต้องการหรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับสูง ส ารวจความคิดเห็น ของบุคลากร อย. ผ่านระบบออนไลน์ เเละจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ทั้งรูปแบบแบบปกติ และผ่านระบบ WebEx  
3. ประชุมเ พ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566-2570 ของ อย. ดังนี้   
     3.1 ประชุมประเมินศักยภาพองค์กร เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ขององค์กร 
     3.2 วันที่17 พ.ค. 64 -ประชุมเพ่ือก าหนดทิศทางองค์กร ยุทธศาสตร์และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและ
เสนอร่างต่อผู้บริหาร 
     3.3 วันที่ 25 พ.ค. 64 และวันที่ 23-24 มิ.ย. 64 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ากลยุทธ์และตัวชี้วัด ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-25704 
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     3.4 วันที่ 1-2 ก.ค. 64-ประชุมแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด (ระยะสั้น
และยาว) และงบประมาณ 
     3.5 วันที่ 5 ส.ค. 64 ประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
4. ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
เเละได้รับอนุมัติแล้ว ตามบันทึกกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ สธ 1004/5003 ลว. 29 กันยายน 2564 
5. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการฯ บนเว็บไซต์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ต้องการเลื่อน
ประชุมเพ่ือจัดท าแผนฯ และพิจารณา (ร่าง) ทิศทางองค์กร จากเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนสิงหาคม 2564 ส่งผลให้
ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่ก าหนด และต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์ ท าให้
ค่าใช้จ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวันลดลง ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายใกล้ เคียงเเผนที่ก าหนด 
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัด
ความส าเร็จของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 เพ่ือ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรมีการวางเเผนการด าเนินกิจกรรมที่ต้องมีผู้ร่วมจ านวนมาก ให้เป็นไปในรูปแบบ
ออนไลน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเเพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า 

 
  



ผ-๗๓ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 4 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 มกราคม 2564 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความรู้ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน และสามารถปฏิบัติงานตามข้อก าหนด ISO 9001:2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานใน อย.ปฏิบัติงานตามข้อก าหนดของระบบคุณภาพ 
ISO 9001 : 2015  

2.  บุคลากรที่ได้รับการอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

1.  ร้อยละ 100  
 
2.  ร้อยละ 93.28  

งบประมาณที่อนุมัติ 
129,060 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
124,371.4 บาท 

ร้อยละ 
96.37 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ขออนุมัติปรับแผนการอบรม หลักสูตร Auditor&Lead Auditor ISO9001:2015 จาก 3 วันเป็น 2 วัน เเละ
ปรับลดงบประมาณจากเดิม 93,290 เหลือ 56,280 บาท 
2. มีการอบรมหลักสูตร ISO9001:2015 ข้อก าหนดเเละการน าไปใช้  ซึ่งมีผู้รับการอบรมจ านวน 123 คน และ
ประเมินผลการทดสอบพบผู้เข้าอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 93.50 
3. มีการอบรมหลักสูตร การจัดการความเสี่ยงในระบบคุณภาพ  ซึ่งมีผู้รับการอบรมจ านวน 45 คน และประเมินผล
การทดสอบพบผู้เข้าอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 91.11 
4. มีการอบรมหลักสูตร Auditor&Lead Auditor ISO9001:2015  ซึ่งมีผู้รับการอบรมจ านวน 42 คน และ
ประเมินผลการทดสอบพบผู้เข้าอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 95.24 
5. หน่วยงานใน อย.มีการปฏิบัติงานได้ตามข้อก าหนดด้านระบบคุณภาพโดยไม่พบข้อบกพร่อง หรือความไม่
สอดคล้อง (CAR) ตามข้อก าหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 (ได้รับการตรวจจากหน่วยงานภายนอก 
ผ่านระบบ WEBEX เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564) 
 
 
 
 



ผ-๗๔ 

ปัญหาและอุปสรรค : 

 1. ระยะเวลาการอบรมหลักสูตร Auditor&Lead Auditor ISO9001:2015 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2564 
ซึ่งเดิมก าหนด 3 วัน แต่ด้วยสถานการณ์ไม่ปกติ จึงปรับหลักสูตรเป็น 2 วัน ซึ่งอาจจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรม 
มีระยะเวลาส าหรับการซักถามลดลง 

2. การอบรมยังไม่ครอบคลุมผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน อย.  

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ าย
ใกล้เคียงเเผนที่ก าหนด ด าเนินงาน
เป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของของโครงการ
ได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านการสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด ISO 9001:2015 ได้ ซึ่งสามารถผ่านการตรวจ
รับรองด้านระบบคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกโดยไม่พบข้อบกพร่อง 
หรือความไม่สอดคล้อง (CAR) ตามข้อก าหนดของระบบคุณภาพ ISO 
9001:2015   

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรเพ่ิมสัดส่วนผู้เข้าร่วมอบรมให้ครอบคลุมกับบุคลากรของส านักงาน และควรจัดท า
การอบรมเป็นหลักสูตรออนไลน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเเพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า  

 
  



ผ-๗๕ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการทดแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 4 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 มกราคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 เมษายน 2564 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เดิมที่หมดอายุการใช้งาน 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : เจ้าหน้าที่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่จัดหา ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 

งบประมาณที่อนุมัติ 
640,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
640,000 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการทดแทน เรียบร้อย 
2. เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของอุปกรณ์ท่ีจัดหา ร้อยละ 75 

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน ด าเนินงาน
เป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของของ
โครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

มีประสิทธิผลด้านการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ทดเเทนที่หมดอายุการใช้งาน เเละเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ควรจัดท าฐานข้อมูล เเละระบบติดตามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดสรรครั้งต่อไป  

 
  



ผ-๗๖ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการการจัดการสารเคมีโดยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ปีที่ 2 (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
จัดการสารเคมี) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการสารเคมี และผลักดัน
ให้มีการน าแผนการวิจัยด้านการจัดการสารเคมี (Chemicals Management Research Package : CMRP) พ.ศ. 
2564 - 2570 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการส าคัญเร่งด่วน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : 1. ประชาชนทั่วไป  2. นักวิจัยหรือนักวิชาการ  3. ผู้ประกอบการ
ธุรกิจสารเคมีของประเทศ  4. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี  5. หน่วยงานภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับ
สารเคมี 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. มีการประชุมเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการสารเคมี 
จ านวน 4 ครั้ง เพ่ือขับเคลื่อนแผนการวิจัยด้านการจัดการสารเคมี (Chemicals 
Management Research Package : CMRP) พ.ศ. 2564 – 2570 

2. มีการน าโครงการส าคัญเร่งด่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนการวิจัย
ด้านการจัดการสารเคมี (CMRP) ไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 2 โครงการ 

3. สรุปผลการการด าเนินการของแผนการวิจัยด้านการจัดการสารเคมี (แผน 
CMRP) และ โครงการส าคัญเร่งด่วน ในปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งข้อเสนอ
แนวทางการพัฒนาต่อไป จ านวน 1 ฉบับ 

1. ประชุมหารือ จ านวน 4 ครั้ง 
 
 
2. มีการน าโครงการเร่งด่วน 

จ านวน 4 โครงการ 
 
3. สรุปผล จ านวน 1 ฉบับ 

งบประมาณที่อนุมัติ 
196,815 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
196,815 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ประชุมหารือเพ่ือพัฒนาโครงการส าคัญเร่งด่วนของ Chemicals Management Research Package เพ่ือพัฒนา 
ให้แผนการวิจัยด้านการจัดการสารเคมีไปสู่การปฏิบัติ 
  ชุดที่ 1 จ านวน 4 โครงการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 
  ชุดที่ 2 จ านวน 5 โครงการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 
  ชุดที่ 3  จ านวน 2 เรื่อง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
  ชุดที่ 4  จ านวน 2 เรื่อง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 25642 



ผ-๗๗ 

2. ประชุมเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการสารเคมี เพ่ือการขับเคลื่อนแผนการวิจัย  
ด้านการจัดการสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการส าคัญเร่งด่วนของแผน Chemicals Management Research 
Package เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2564 และวันที่  13 กรกฎาคม 2564 เพ่ือขับเคลื่อนแผนการวิจัย 
ด้านการจัดการสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการส าคัญเร่งด่วน จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
    (1) การพัฒนาโครงการพัฒนาระบบตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากภัยสารเคมีของเครือข่ายอาสาสมัครสู่มาตรฐานสากล 
    (2) การพัฒนาโครงการสื่อออนไลน์และคลังความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องความปลอดภัยสารเคมีส าหรับเด็ก
และเยาวชน 
    (3) การพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการสารเคม ี
    (4) การพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญและการจัดท าบัญชีรายการสารเคมี  
ที่มีความเสี่ยงสูงของประเทศไทย 
3. สรุปผลการด าเนินการแผนการวิจัยด้านการจัดการสารเคมี (แผน CMRP) และโครงการส าคัญเร่งด่วน 
ปีงบประมาณ 2564 และจัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาต่อไป 
4. มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผนเนื่องจากปรับรูปแบบการประชุมจากรูปแบบปกติเป็นรูปแบบออนไลน์ ท าให้  
มีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมลดลง เเละส่งเงินคืนจากเดิม 210,400 บาท คืนเงินจ านวน 13,585 บาท เหลือ
งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 196,815 บาท 

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน ด าเนินงาน
เป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

มีประสิทธิผลด้านขับเคลื่อนโครงการเร่ งด่วน  
เพ่ือผลักดันแผนการวิจัยด้านการจัดการสารเคมี 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: 1. ในปีต่อไปควรเร่งขับเคลื่อนกิจกรรมที่ท าให้เกิดแผนการวิจัยด้านการจัดการสารเคมีสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ควรมีการถอดบทเรียนโครงการเร่งด่วน เพ่ือน าปัญหาอุปสรรคมาปรับใช้ต่อไป รวมถึงการประเมินผล
กระทบของโครงการ 

 
  



ผ-๗๘ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 4 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ชนิด  
ต่างๆ เพิ่มขึ้น และสามารถน ามาปรับใช้ในการสร้างองค์ความรู้ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานได้  

2. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาน าองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นไปใช้
พัฒนางานสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : 1. กลุ่มงานพัฒนาระบบหรือผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ของ
กอง/กลุ่ม 2. บุคลากรส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ที่ส าคัญ
ในการปฏิบัติงานได้  

2. จ านวนองค์ความรู้สะสมที่เกิดจากการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาระบบหรือสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาองค์กรและงาน คบส. ของ
ประเทศ (เป้าหมาย 20 เรื่อง) 

1. ร้อยละ 83.11  
 
2. จ านวน 23 เรื่อง 

งบประมาณที่อนุมัติ 
100,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
96,460 บาท 

ร้อยละ 
96.46 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดท า One Page ในวันที่ 1,17 และ 29 มีนาคม 2564 
2. มีแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ อย. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อนุมัติเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2564) 
3. ติดตามและสรุปผลการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกกอง/กลุ่ม จ านวน 16 หน่วยงาน 
4. มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน 23 เรื่อง  
5. จัดเวทีน าเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM day) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 
2564 และแจกรางวัลผลการน าเสนอการจัดการความรู้ ประจ าปี 2564 ในที่ประชุมกรมวันที่ 13 กันยายน 2564 
6. ประเมินผลผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 
83.11 



ผ-๗๙ 

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากการจัดงาน KM Day เป็นช่วงระยะเวลาในการแพร่เชื้อของโรคระบาด COVID-19 
ขั้นรุนแรง ท าให้มีมาตรการตามประกาศ ศบค. ให้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 5 คน ท าให้งบประมาณที่ตั้งไว้ต้องปรับลด
ตามประกาศของ ศบค. ไม่เช่นนั้นฝ่ายการคลัง อย. ไม่อนุมัติให้ผ่านการใช้เงินในกิจกรรมดังกล่าว 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่าย ใกล้ เคียงแผน 
ที่ก าหนด ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถ
บรรลุตัวชี้ วัดความส าเร็จของของโครงการได้ 
ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านสร้างความรู้ความเข้าใจ เเละสร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ให้เเก่บุคลากร อย. 
จ านวน 23 เรื่อง 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรขยายฐานผู้รับองค์ความรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งาน ในทุกระดับ เเละควรจัดท าให้
เป็นหลักสูตรออนไลน์เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง เพ่ือสร้างเป็นองค์กรการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
 

 
  



ผ-๘๐ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการประจ าเดือน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 4 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 มกราคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อ

ผู้บริโภคได้ 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างวิทยากร และนักวิชาการ
สายต่าง ๆ เช่น เภสัชกร นักวิชาการอาหาร 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สายวิชาชีพเภสัช
กร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีจัดอบรมเพ่ิมมากขึ้น
เมื่อเทียบจากก่อนการอบรม 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการบรรยายไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1. ร้อยละ 87.5  
 
2. ร้อยละ 81.25  

งบประมาณที่อนุมัติ 
1,200 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
1,200 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ขออนุมัติโครงการ (รับอนุมัติเมื่อ21 มกราคม 2564) 
2. ประสานงานการประชุมวิชาการ (ก าหนดหัวข้อเรื่อง เเละประสานงานวิทยากร) 
3. พิจารณาสรรหาบทความทางวิชาการจัดท าเป็นแบบทดสอบออนไลน์บนเว็บสภาเภสัชกรรม จ านวน 2 เรื่อง คือ 
     (1) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 
     (2) การศึกษาวิจัยทางคลินิกส าหรับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึง 
     (3) เครื่องมือวัดความรอบรู้และข้อเสนอการวัดความรอบรู้สุขภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อยู่ระหว่างการพิจารณา
สรรหาบทความทางวิชาการเพ่ือจัดท าเป็นแบบทดสอบออนไลน์บนเว็บสภาเภสัชกรรม) 
4. ประชุมวิชาการรายเดือน และสรุปผลการจัดประชุมเสนอผู้บริหารรับทราบ 
     (1) เรื่อง “Beyond ESAs in Renal Anemia” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผ่านการประชุมแบบ 
online ผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 40 คน (ผู้จัดประชุม 8 คน และผู้เข้าร่วม online 32 คน)  
     (2) เรื่อง "ก้าวทันยาและวัคซีน Covid-19" เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 



ผ-๘๑ 

5. ประเมินความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่จัดอบรมเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเทียบจากก่อน ร้อยละ 87.5 เเละพบผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการบรรยายไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ร้อยละ 81.25  
6. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปียังสภาเภสัชกรรม 
7. มีการคืนเงินงบประมาณจากเดิม 7,100 บาท คืนเงินจ านวน 5,900 บาท คงเหลืองบประมาณด าเนินงาน 
1,200 บาท ตามบันทึก สธ 1004/4701 ลงวันที่ 14 ก.ย. 64 

ปัญหาและอุปสรรค :  เนื่องจากศูนย์การศึกษาต่อเรื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันหลัก
จากสภาเภสัชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีหน้าที่ในการผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามที่สภาเภสัชกรรม
ก าหนด โดยจัดประชุมวิชาการอย่างน้อย 10 หน่วยกิตต่อปี แก่เภสัชกรที่เก่ียวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคทางด้าน
สาธารณสุข  และทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ ดังกล่าว เพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาด
งดกิจกรรมรวมคนจ านวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด ให้สถานที่ท างานลดความแออัด โดยให้  
หน่วยราชการทุกหน่วยท าแผนเหลื่อมเวลาการท างาน ส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เพ่ือให้
บุคลากรท างานที่บ้านทดแทนภาวะปรกติ ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม เพ่ือลดโอกาสการสัมผัสระหว่างคนที่เป็น
พาหะกับคนอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ติดเชื้อ เพื่อลดการแพร่เชื้อ การเจ็บป่วย และการเสียชีวิต ท าให้ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดประชุมและลดวงเงินงบประมาณโครงการ เป็นแบบ online ผ่าน Zoom Meeting 1 ครั้ง และ 
ใช้งบประมาณเฉพาะค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 1,200 บาท เพราะการประสานจัดหาวิทยากร ยุ่งยากล าบาก 
เนื่องจากภารกิจหลักเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน ด าเนินงาน
เป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านการเพ่ิมพูนความรู้  แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและประสบการณ์ เเละสามารถน าความรู้ 
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในในการปฏิบัติงานได้ 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรมีการวางเเผนการด าเนินกิจกรรมที่ต้องมีผู้ร่วมจ านวนมาก ให้เป็นไปในรูปแบบ
ออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเเพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า เเละระบุเครื่องมือ วิธี เพื่อให้ได้มาซึ่ง
วัดผลดัชนีตัวชีว้ัดของโครงการ 

 
  



ผ-๘๒ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างชุมชนและองค์กรรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 2 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1.พัฒนาและขับเคลื่อนให้มีชุมชนและองค์กรรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามแนวทางมาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ เครื่องมือและทรัพยากรที่จ าเป็น ส าหรับการด าเนินงานชุมชน

และองค์กรรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
 3. พัฒนาความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งกับภาคีเครือข่ายทุกระดับในการขับเคลื่อนงานชุมชน

และองค์กรรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ :  1. ประชาชนทุกกลุ่มวัย/ผู้บริโภค  2. ภาคีเครือข่ายทุกระดับ: 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้น าชุมชนครูและแกนน า อย.น้อย และคณะท างาน
ภาคประชาชน 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ร้อยละความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับพื้นฐาน
เพ่ิมข้ึน (fundamental level) ร้อยละ 10 

ร้อยละ 12.4 (เดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 
61.7) 

งบประมาณที่อนุมัติ 
12,000,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
11,999,832.6 บาท 

ร้อยละ 
99.99 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดแผนงานด้านความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้     
1.1 ประชุมร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
     1.2 ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ผ่านระบบ Virtual Conference เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564  
     1.3 ประชุมร่วมกับเครือข่าย บวร.ร ผ่านระบบ Virtual Conference เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 
     1.4 ประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนการสร้างชุมชนและองค์กรรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ผ่านระบบ Virtual Conference โดยชี้แจงการปรับเกณฑ์การด าเนินงานเครือข่ายชุมชนร่วมใจป้องกันภัย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2564 
     1.5 ประชุมเพ่ือสรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนการสร้างชุมชนและองค์กรรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพผ่านการประชุม Virtual Meeting วันที่ 24 มิถุนายน 2564 
     1.6 ส่งมอบงานแผนงานด้านความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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           (1) ข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จ านวน 37 องค์กร  
           (2) ข้อตกลงความร่วมมือต่อนโยบายการสร้างชุมชนและองค์กรรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HLC HLO) 
ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้วยการด าเนินงานเครือข่าย บวร.ร และโรงเรียน อย. น้อย [Plus] 
2. ขับเคลื่อนการสร้างชุมชนเเละองค์กรด้านความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
    2.1 ประชุมหารือเพ่ือพัฒนาต่อยอดการด าเนินงาน รร.อย.น้อย ปี 2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  
เพ่ือก าหนดเเผนการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในเเละภายนอก อย. 
    2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการสร้างองค์กรรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยการด าเนินงานโรงเรียน อย.
น้อย วันที่ 29-30 มีนาคม 2564 
3. พัฒนาความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนงานการคุ้มครองผู้บริโภคจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 
    3.1  ประชุมคณะท างานบริหารการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2563 เเละเมือวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
    3.2 ประชุมหารือทิศทางและวางแผนการด าเนินงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
2563 เเละวันที่ 20 มกราคม 2564 
    3.3 ประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2564 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
    3.4 ผลิตรายการวิทยุ "อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ" 
4. พัฒนาชุดข้อมูล (Data set) เพ่ือการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
    4.1 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ก าหนด TOR ในการพัฒนาชุดข้อมูล (Data set) เพ่ือการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  เเละติดตามความก้าวหน้า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 
5. เฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
    5.1 ติดตามและเฝ้าระวังในสื่อสังคมออนไลน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในก ากับของ อย. และ
กระบวนการด าเนินงานของ อย. 
    5.2 สื่อสารเตือนภัย เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ส าหรับคนเมืองผ่านระบบขร์พอร์ตเรลลิงก์ (อยู่ระหว่างการประเมินผล  
การด าเนินงานจากกลุ่มตัวอย่าง) เเล้วเสร็จ 
    5.3 การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สื่อเตือนภัย 
          (1) ป้ายโฆษณา ในรถไฟฟ้า  1 ขบวน ( 3 ตู้) จ านวน 74 ชิ้นงาน 
          (2) เผยแพร่ความรู้ผ่านจอ LCD ในสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ จ านวน 100 จอ 8 สถานี  
รวม 5,364 ครั้ง (ณ วันที่ 31 พ.ค. 64) 
6. วิจัยประเมินตามเกณฑ์ชุมชนและองค์กรความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (CQI) โดยการพัฒนาเครื่องมือส าหรับ
การศึกษาวิจัยการสร้างชุมชนและองค์กรรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 พร้อมรายงาน
การวิจัยประเมินตามเกณฑ์ชุมชนฯ 1 ฉบับ 
7. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างองค์กรความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
    7.1  อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. ครั้งที่ 1 วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 
เเละครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 
    7.2 ประชุมหารือกับคณะกรรมการตัดสินรางวัลนักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น วันที่ 3 มีนาคม 2564 
    7.3 งานประกาศรางวัลนักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น วันที่ 10 มีนาคม 2564 
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    7.4 ประชุมพิจารณาผลประกวดราคาจัดจ้างด าเนินกิจกรรมสื่อวีดิทัศน์เพ่ือสนับสนุนการสร้างความรอบรู้  
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 
    7.5  ส่งมอบงานวีดิทัศน์เพ่ือสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชุด : รู้รอบด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพกับ อย. เเละวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
8. พัฒนาชุดการเรียนรู้สนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Literacy Toolkit) 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในพื้นที่ จ านวน 10,000 ชุด ประกอบด้วย 
    (1) คู่มือการด าเนินงานเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.)  
    (2) ภาพพลิกความรู้ 4 เรื่อง (เรื่องฉลากอาหาร ยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน โฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณ
เกินจริง และผลิตภัณฑ์สุขภาพกับเครื่องหมาย อย.) 
    (3) แผ่นพับความรู้ จ านวน 2 เรื่อง RDU (กินยาถูกวิธี บรรเทาอาการเจ็บป่วย หายจากโรคภัย)  เเละ รร. อย. 
น้อย พลัส 
    (4) กล่องบรรจุชุดการเรียนรู้ 
9. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด “D2RIVE Together” ส าหรับบุคลากรและภาคีเครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการสร้างรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  (อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้างกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี พ.ศ.2564 (FDA Health Literacy Conference 
2021)) 
10. สรุปรายงานผลการด าเนินงานให้พ้ืนที่และภาคีเครือข่าย โดยมีผลงานดังนี้ 
    10.1 โปสเตอร์ RDU community 1 ชุด การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล / ยาห้ามจ าหน่ายในร้านช า / ยาชุด
และสเตียรอยด์ : ภัยร้าย ตายผ่อนส่ง / รายการยาสามัญประจ าบ้านที่สามารถจ าหน่ายในร้านช าได้ (ยาแผน
ปัจจุบัน) 
    10.2 ชุดรูปแบบ/ คู่มือการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือลดปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ประกอบด้วยสื่อประกอบแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุดลูกเต๋าแสนกล เเละ 
ชุดช้อปปิ้งฉลาดคิด 
11. กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และเครื่องมือการสร้างความรอบรู้ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาให้ประชาชน ดังนี้ 
     11.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 
เป็นคลิปวิดีโอ ความยาว 30 วินาที จ านวน 1 เรื่อง จ้างเผยแพร่ บนรถไฟฟ้า  2 สถานี และ  2 บริเวณระแวกถนน  
    11.2 เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านทาง Youtube VDO ที่ช่องทาง YouTube FDAThai ซื้อโฆษณาแบบ Skip Ads 
Commited 
    11.3 จัดท าอินโฟกราฟิกให้ความรู้การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 เพ่ือใช้ 
ในการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดีย จ านวน 6 ชิ้นงาน   เเละเผยเเพร่ผ่านทาง Facebook เพจ FDAThai commit  
    11.4 จัดท ารายงานสรุปข้อมูลและประเมินผลการรับรู้ การจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และ
เครื่องมือการสร้างความรอบรู้ของส านักงานฯ 
12. มีการปรับแผนกิจกรรมภายในโครงการ เนื่องจากกิจกรรมส่วนมากด าเนินการร่วมกับเครือข่าย ด้วยสถานการณ์
โควิด-19 จึงท าให้ต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 2019 (COVID - 19) 
ท าให้ไม่สามารถบริหารแผนกิจกรรมตามโครงการซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่มีการด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย  
ในพ้ืนที่ตามแผนกิจกรรมเดิมได้ 
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ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน 
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรรอบรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เเละมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ส่งผล 
ให้เกิดความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรเพ่ิมช่องทาง การสื่อสารองค์ความรู้รอบส าหรับประชาชน ภาคีเครือข่าย ให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบของโครงการเพ่ือน าไปเป็นเเนวทางการพัฒนาต่อไป  
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รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการจัดท าร่างกฎหมายและประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายและระบบการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มกฎหมายอาหารและยา 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 4 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิถุนายน 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดท าร่างกฎหมาย ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและแนว
ทางการร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและระบบการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์  
ที่เก่ียวข้อง 

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดท าร่างกฎหมาย ได้มีโอกาสร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ 
ประเด็นปัญหา และข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้านการจัดท าร่างกฎหมายและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและระบบการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยากร 

3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดท าร่างกฎหมาย สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและระบบการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์  
ที่เก่ียวข้อง ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : เจ้าหน้าที่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการร่าง
กฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและระบบการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์  
ที่เก่ียวข้องได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

1. ร้อยละ 80  
 
2. ร้อยละ 80 

งบประมาณที่อนุมัติ 
0 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
0 บาท 

ร้อยละ 
0 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ขออนุมัติโครงการ ตามบันทึก สธ 1011/2302 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 
2. อบรมเรื่องการใช้ระบบกลางทางกฎหมาย ส าหรับนิติกรและเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่อังคารที่ 
10 สิงหาคม 2564   
3. อบรมเรื่องระบบช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-payment Portal of Government)  ส าหรับนิติกรและ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ไอทีที่เก่ียวข้อง  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564   
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4. สรุปรายงานโครงการอบรมเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 
5. เเจ้งคืนเงินงบประมาณ จ านวน 22,000 บาท เรียบร้อยเเล้ว 

ปัญหาและอุปสรรค : 

๑. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผล
ให้รัฐบาลต้องมีการประกาศมิให้มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ในห้องประชุม  รวมทั้งมีการจ ากัดจ านวน  
คนผู้เข้าร่วมประชุม  ดังนั้น  กลุ่มกฎหมายอาหารและยาจึงต้องปรับเปลี่ยนการจัดโครงการอบรมดังกล่าวโดย  
วิธีออนไลน์เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์  ทั้งนี้ การประชุมออนไลน์จึงค่อนข้างมีข้อจ ากัดในเรื่องของการสื่อสาร
การฟังและการตอบข้อซักถามได้  รวมทั้งเป็นการอบรมครั้งแรกในลักษณะของการเริ่มต้นเรียนรู้จักระบบที่มีขึ้นใหม่  
ดังนั้น ผู้เข้าอบรมจึงค่อนข้างจะน าข้อมูลที่ได้รับการอบรมไปใช้ใน เชิงปฏิบัติต่อไปได้ยาก จึงควรที่จะมีการทดลอง
การใช้งานในระบบด้วยตนเองต่อไป และหากมีข้อติดขัดหรือข้อสงสัยประการใด เห็นควรสอบถามโดยตรงไปยังหน่วยงาน
เจ้าของระบบดังกล่าว เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
๒. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มกฎหมายอาหารและยาจึงไม่ต้องใช้เงิน
งบประมาณในการจัดอบรม จ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) และได้คืนเงินงบประมาณดังกล่าว
ให้กับฝ่ายการคลังไปเรียบร้อยแล้ว 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานตามแผน บรรลุดัชนีตัวชี้วัดโครงการ 
เเละการเบิกจ่าย โดยพบไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ 0) เเต่ได้
ผลผลิตถือว่าเกิดประสิทธิภาพสูง เเต่ในมิติของการวางเเผนด าเนินการ 
ควรพิจารณาด้านการประมาณงบประมาณให้ใกล้เคียงกับการใช้จริงมาก
ที่สุด เพ่ือมิให้เกิดการสูญเปล่าของงบประมาณท่ีถูกอนุมัติ้ให้ด าเนินการ 

เกิดประสิทธิผลด้านการเพ่ิมศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับรูปแบบและแนว
ทางการร่างกฎหมายและประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย เเละสามารถ
น าไปปฏิบัติงานได ้

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อค้นพบ :  ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการ เนื่องจากเป็นการเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรมีการวางเเผน เเสดงรูปเเบบ เครื่องมือ วิธีการวัดความรู้และความเข้าใจเเละการน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างรูปธรรม 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนา อย. สู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 4 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง  
  2. เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0  

3. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้สามารถน าเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
มาใช้ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางหรือแผนพัฒนาองค์การ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : เจ้าหน้าที่ อย. / ผู้รับบริการ 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. มีผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 

2. มีผลการด าเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
(PMQA 4.0) ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน 

1. ร้อยละ 97.63 
2. มีคะแนน รวม 434 คะแนน 
 

งบประมาณที่อนุมัติ 
372,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
372,000 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ประชุมคณะกรรมการ PMQA เพ่ือทบทวนกระบวนการเเละระบบงาน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพ่ือทบทวนลักษณะส าคัญขององค์กร 13 ข้อ เเละประเมินตนเองตามเกณฑ์
PMQA เพ่ือท าเเผนปรับปรุงองค์กร เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 63 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพ่ือศึกษาแนวทางการสมัครขอรับรางวัล PMQA รายหมวด และ PMQA 4.0
ด าเนินการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแบบฟอร์ม 1-3 เพ่ือส่งประกวดขอรับ
รางวัล เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนการบริหารจัดการขององค์การ และกรอก
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ส าคัญในแบบฟอร์มที่ 4 เพ่ือส่งประกวดขอรับรางวัล เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 , 5 เเละ 6 เพ่ือรวบรวม จัดเตรียมข้อมูลส่งประกวดขอรับรางวัล PMQA เมื่อวันที่ 
22 ธ.ค. 63 , วันที่ 15 ม.ค. 64 เเละ 16 ก.พ. 64 ตามล าดับ 
    5.1 วิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุง จากรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) รางวัลคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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    5.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส าเร็จและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ อย. 
    5.3 เตรียมข้อมูลจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Application 
Report) PMQA รายหมวด 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Application Report) PMQA รายหมวด (หมวด 3,4 และ 5) เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 7 เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Application Report) PMQA 4.0 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64 
8. ผลการด าเนินงาน  
     8.1 อย. ผ่านการตรวจประเมินรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ขั้นตอนที่ 2 
จ านวน 3 ผลงาน ได้แก่ PMQA รายหมวด หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยคะแนน 
350 คะแนน หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การและการจัดการเรียนรู้ ด้วยคะแนน 344 
คะแนน และ PMQA 4.0 ด้วยคะแนน 434 คะแนน 
    8.2 มีการด าเนินการตามแผนปรับปรุงองค์การ (PMQA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 
ด าเนินการได้ร้อยละ 97.63 
9. ขออนุมัติคืนเงินจากเดิม 378,500 บาท คืนเงินจ านวน  6,500 บาท เหลืองบประมาณด าเนินงานจ านวน 372,000 บาท   

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี เนื่องจากมีการปรับแผน และปรับกิจกรรมด าเนินการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ขณะเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน ด าเนินงาน
เป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิผลด้านการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐยกระดับ 
การปฏิบัติงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรมีการวางเเผนการด าเนินกิจกรรมที่ต้องมีผู้ร่วมจ านวนมาก ให้เป็นไปในรูปแบบ
ออนไลน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเเพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า 

  



ผ-๙๐ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 4 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธันวาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 กรกฎาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ (Smart Worker) สามารถบริหารจัดการ 
กับหน้าที่และร่วมงานกันได้เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง  
เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานต่อไป 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : เจ้าหน้าที่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ความพึงพอใจด้านการให้บริการต่อการตอบสนองข้อร้องเรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 91.55 

งบประมาณที่อนุมัติ 
132,880.5 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
132,880.5 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 132,80.50 บาท คงเหลือ 97,119.50 บาท 
2. มีการประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรมจ านวน 35 คน พบว่ามีความรู้ในทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า การจัดการกับอารมณ์และความคิด หลักการบริหารจัดการกับหน้าที่และการงานท างานทีม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 87.14 
3. วางแผนน างบประมาคงเหลือ 97,119.50 บาท มาใช้เฝ้าระวังการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย  
ทางเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม  จ านวน 50,000 บาท และออกตรวจจับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 47,119.50 บาท  
ซึ่งจะเบิกเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564  

ปัญหาและอุปสรรค : สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงเลื่อนจัดอบรมตามโครงการดังกล่าว 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน ด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 
  

เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ด้ า น ก า ร เ พ้้ิ ม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ทั ก ษ ะ ใ ห้ ก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร 



ผ-๙๑ 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อค้นพบ :  มีการใช้งบประมาณที่เหลือจากการด าเนินงานไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ  

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรมีการวางเเผนการด าเนินกิจกรรมที่ต้องมีผู้ร่วมจ านวนมาก ให้เป็นไปในรูปแบบ
ออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเเพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า  

 
  



ผ-๙๒ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพร ชีววัตถุ ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 3 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้ค าปรึกษาการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : เจ้าหน้าที่ อย. และสสจ. ผู้ประกอบการ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพนวัตกรรม และประชาชน 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ร้อยละ 90 ของค าขอผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมที่ผ่านการให้ค าปรึกษาได้รับอนุญาต ร้อยละ 100 

งบประมาณที่อนุมัติ 
2604,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
2,604,000 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ปรับปรุงบริการเพ่ือรองรับสถานการณ์โควิด-19 
2. ปรับปรุงชุดข้อมูลการให้ค าปรึกษาเพ่ือการพิจารณาอนุญาตการให้ค าปรึกษา วินิจฉัย และจัดจ าแนกผลิตภัณฑ์
สุขภาพนวัตกรรมและคาบเก่ียว 
    2.1 บริการเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาและวินิจฉัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
3. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   3.1 การท างานบริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ โดยใช้ระบบสารสนเทศใหม่ ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
   3.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการและการให้ค าปรึกษา เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพร ชีววัตถุ 
ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส าหรับลูกค้าทุกกลุ่ม  
   3.3 ประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ รวมถึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการส่งเสริมนวัตกรรมและ
บริการอนุญาตสมุนไพร ชีววัตถุ ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
4. วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
   4.1 สืบค้น รวบรวมวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลผลการให้ค าปรึกษาที่ได้รับค าถามเข้ามาบ่อย (FAQ) 
 
 



ผ-๙๓ 

5. การถ่ายโอนข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการให้ค าปรึกษา และจัดจ าแนกผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
   5 .1  พิ จ า รณาค า ขอวิ นิ จฉั ยประ เภทผลิ ตภัณฑ์ อ าหารผ่ านระบบ  consu l t a t i on  e - s e r v i ce  
   5.2 ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ค าถาม ค าตอบ call center 
6. ยกเลิกการประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์โควิดไม่สามารถจัดประชุมได้ 
   6.1 ประชุมการจัดการความรู้ อบรม พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการและการให้ค าปรึกษาเพ่ือการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
   6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการ และการให้ค าปรึกษา 

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 ท าให้ต้องปรับกระบวนการเพ่ือรองรับกลุ่มผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีผู้รับบริการกลุ่มผลิตภัณฑ์
คาบเกี่ยวเพ่ือการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อฯ หรือเครื่องมือแพทย์เพ่ือการวินิจฉัยอย่างง่ายเพ่ิมมากขึ้น  
เป็นต้น และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เช่น กระบวนการจัดการประชุมทางไกล เป็นต้น ท าให้ 
การด าเนินงานโครงการต้องมีการปรับแผนปฏิบัติการในช่วงไตรมาส 1- 2 ของปีงบประมาณ แต่ก็สามารถปรับ
กระบวนการท างาน และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโครงการได้ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน ด าเนินงาน
เป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของของ
โครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

มีประสิทธิผลด้านการพัฒนารูปแบบการให้
ค าปรึกษาการขึ้นทะเบียนเเละการให้บริการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อค้นพบ : มีการยกเลิกกิจกรรม (ไม่ได้รับการอนุมัติยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากไม่ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เเละตัวชี้วั้ด) เเละน างบประมาณน าไปใช้จ่ายในกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในโครงการ  

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรมีการก าหนดรูปแบบมาตรฐานกระบวนงานให้ในระดับส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาคได้
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงเเละ
ยั่งยืนของประเทศ 

 
  



ผ-๙๔ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาระบบการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือสร้างความมั่นคง และความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธันวาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือทบทวนข้อมูลวิชาการและสถานการณ์ส าหรับการออกกฎหมายล าดับรองภายใต้การก ากับ
ดูแลของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการออกกฎระเบียบให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบท ณ ปัจจุบัน 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : 1. ผู้บริโภค 2. ผู้ประกอบการ (ผู้ผลิต และผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
3. เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน
ทะเบียนต ารับ 4. อ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร โรงพยาบาล 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. แนวทางการก ากับดูแลการศึกษาวิจัยทางคลินิกส าหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือยา
พัฒนาจากสมุนไพรที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต/น าสั่ง เพื่อการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ  

2. ข้อเสนอทางเลือกในการออกกฎระเบียบในการก ากับดูแลยาฆ่าแมลงตกค้างในผลิตภัณฑ์ 
สมุนไพรเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ านวน 1 ฉบับ  

3. แนวทางการก ากับดูแลยาจากสมุนไพรตามองค์ความรู้การแพทย์พ้ืนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
4. แนวทางการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส าหรับเจ้าหน้าที่และ

ผู้ประกอบการ จ านวน 1 ฉบับ 
5. แนวทางในการประเมินผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเภท ยาแผนไทย จ านวน 1 ฉบับ  
6. แนวทางในการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรส าหรับสัตว์ จ านวน 1 ฉบับ 

1. จ านวน 1 ฉบับ  
 
2. จ านวน 1 ฉบับ 
 
3. จ านวน 1 ฉบับ 
4. จ านวน 1 ฉบับ  
 
5. จ านวน 1 ฉบับ 
6. จ านวน 1 ฉบับ 

งบประมาณที่อนุมัติ 
800,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
800,000 บาท 

ร้อยละ 
100 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. พัฒนาและได้เเนวทางการก ากับดูแลการวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
น ามาสังเคราะห์ได้เป็นข้อเสนอการพัฒนาระบบการก ากับดูแลการวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย 
เพ่ือจัดท ากฎหมายล าดับรองตาม พรบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562  
2. พัฒนาทางเลือกในการออกกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาฆ่าแมลงตกค้างในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระดมความคิดเห็น 
เเละได้ข้อเสนอทางเลือกในการออกกฎระเบียบในการก ากับดูแลยาฆ่าแมลงตกค้างฯ เเล้ว 1 ฉบับ 



ผ-๙๕ 

3. พัฒนาและได้แนวทางการก ากับดูแลยาจากสมุนไพรตามองค์ความรู้การเเพทย์พ้ืนบ้าน  โดยการส ารวจข้อมูล
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องประชุมรับฟังความเห็นเพ่ือน ามาเป็นเเนวทางในการก ากับดูแลยาจากสมุนไพรตาม  
องค์ความรู้การแพทย์พ้ืนบ้าน 1 ฉบับ 
4. พัฒนาและได้แนวทางการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
     4.1 จัดท ารายงานการทบทวนวรรณกรรมแนวทางการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
     4.2 ส ารวจความคิดเห็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการติดตามการเฝ้าระวัง การประเมินผล 
ตลอดจนการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมสรุปผล 
     4.3 แต่งตั้งคณะท างานเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
     4.4 ประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านระบบ ZOOM และน าร่างประกาศฯ เปิดรับฟังความเห็น
ผ่านเว็ปไซต์และ facebook ของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
     4.5  จัดท าเเละได้ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการติดตามการเฝ้าระวัง การประเมินผล ตลอดจนการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร /(ร่าง) แบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ แนวทางส าหรับผู้ประกอบการ 
ในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
5. พัฒนาเเละได้เเนวทางในการประเมินผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเภท ยาแผนไทย 1 ฉบับ โดยการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์การพิจารณา  และจัดท าหลักเกณฑ์ทางในการพิจารณายาจากสมุนไพร 
6. พัฒนาหลักเกณฑ์ และแนวทางการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรส าหรับสัตว์ จ านวน 1 หลักเกณฑ์  
โดยการส ารวจข้อมูลระบบการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรส าหรับสัตว์ พัฒนาเเนวทางหลักเกณฑ์ ประชุม
รับฟังความคิดเห็น  

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามเเผน 
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถบรรลุตัวชี้วัด
ความส าเร็จของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิภาพด้านมีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่าย
เป็นไปตามเเผน ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละสามารถ
บรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของของโครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อค้นพบ : 1. เพื่อทบทวนข้อมูลวิชาการและสถานการณ์ส าหรับการออกกฎหมายล าดับรองภายใต้การก ากับ
ดูแลของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการออกกฎระเบียบให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบท  
ณ ปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะ: ในปีถัดไปควรเพ่ิมกิจกรรมที่ได้มาซึ่งระบบการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เเละเร่งการเปิด  
ใช้งาน พร้อมทั้งมีการประเมินผลการใช้งานระบบฯ เพ่ือน ามาปรับปรุงระบบต่อไปด้วย 

  



ผ-๙๖ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านทางผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธันวาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 สิงหาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านทางผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัตกิาร 
ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบอี-คอมเมิร์ซ 

  2. เพ่ือจัดท าระบบการพัฒนาสมรรถนะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : ผู้ประกอบการ / ผู้บริโภค 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. หลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านทางผู้รับอนุญาตและผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบ 
อี-คอมเมิร์ซ ผ่านการรับฟังความเห็นแล้วเสร็จ จ านวน 1 ฉบับ 

2. ข้อเสนอระบบการพัฒนาสมรรถนะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการภายใต้พระราชบัญญัติ
ผลติภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 1 ฉบับ 

1. หลักเกณฑ์ฯ จ านวน 1 ฉบับ  
2. ข้อเสนอฯ จ านวน 1 ฉบับ 

งบประมาณที่อนุมัติ 
272,800 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
240,000 บาท 

ร้อยละ 
87.98 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. การก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีช่องทางการจ าหน่ายในรูปแบบ อี-คอมเมิร์ซ โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
และวิเคราะห์ข้อมูล -ได้หลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านทางผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบอี-คอมเมิร์ซ 1 ฉบับ 
2. วิเคราะห์สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 
    2.1 ด าเนินการจัดท าข้อเสนอระบบการพัฒนาสมรรถนะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ.2562 1 ฉบับ 

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจาสถานการณ์โควิด -19 ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน 
เเต่อย่างไรก็ดีผู้ด าเนินการได้พยายามส ารวจเเละเก็บข้อมูลโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เเต่หากสถานการณ์โควิด -19  
ในปีงบประมาณถัดไป (งบประมาณ 2565) อาจได้ด าเนินการเป็นโครงการต่อยอดก็จะท าให้การด าเนินงานสมบูรณ์
มากขึ้น 

 
 



ผ-๙๗ 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เเผน ด าเนินงานเป็นไปตามแผน เเละ
สามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของของ
โครงการได้ทุกตัวชี้วัด 

เกิดระสิทธิผลด้านการจัดท าเกณฑ์ในการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเเละ ข้อเสนอระบบพัฒนาสมรรถนะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
อย่างไรก็ตามยังไม่พบความส าเร็จของระบบพัฒนาสมรรถนะ 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในปีงบประมาณนี้ 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

/ / / / 

ข้อเสนอแนะ: ควรเร่งจัดท าเเละเปิดใช้งานระบบการพัฒนาสมรรถนะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการภายใต้พระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 

 
  



ผ-๙๘ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการอนุญาตและการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
ให้เป็นสากล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธันวาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร การแสดงฉลาก 
และแหล่งวัตถุดิบฟ้าทะลายโจรที่ใช้ในการผลิต 

2.เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการและปรับปรุงการให้บริการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
การเฝ้าระวังป้องปรามการกระท าผิด 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : เจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(ผู้เชี่ยวชาญ)/ ผู้ประกอบการ / ผู้บริโภคท่ีใช้ยาฟ้าทะลายโจร 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาฟ้าทะลายโจรเดี่ยว) ที่มีสถานท่ีผลิตตั้งอยู่
ในจังหวัดกรุง เทพมหานครและที่ ได้รับการสุ่ มตรวจ มีความปลอดภัย  
มีประสิทธิภาพ และมีการวางแนวทางการแก้ไขจัดการ กรณีพบปัญหาคุณภาพยา  

2. แนวทางการเฝ้าระวัง และจัดท าแผนการเก็บตัวอย่าง ส าหรับใช้ในการด าเนินการ 
เฝ้าระวังและป้องปราม จ านวน 1 ฉบับ 

3. จ านวนกระบวนงานเกี่ยวกับการอนุญาตที่ได้รับการปรับปรุง อย่างน้อย 3 กระบวนงาน  
4. จ านวนสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการตรวจสอบ อย่างน้อย 50 แห่ง 

และได้รับค าแนะน าให้มีการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

1. ร้อยละ 79.55   
2. ร่างแนวทาง จ านวน 1 

ฉบับ ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
และแผนการเก็บตัวอย่าง 
ประจ าปีงบประมาณ 
จ านวน 1 ฉบับ 

3. 8 กระบวนงาน 
4. 50 แห่ง 

งบประมาณที่อนุมัติ 
627,560 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
440,530 บาท 

ร้อยละ 
70.20 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการบริการและการตรวจสอบเฝ้าระวัง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2563 
เเละ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 เเละตรวจสอบสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
2. การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการอนุญาตและการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร 
จ านวน 35 รายการ ร้อยละ 79.55 (เป้าหมาย 44 รายการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1 วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการฯ และได้รับผลการตรวจ ดังนี้ 
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           (1) การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 3 ชนิด คือ Staphylocccus aureus. Clostridium spp. Salmonella 
spp. ตามประกาศ อย. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนโบราณเกี่ยวกับมาตรฐาน  
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก  พบผลวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ ผ่าน 18 ตัวอย่าง ตก 16 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
88.89) และได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเเล้ว 
          (2) ตรวจเอกลักษณ์ (Identification) ตามที่ก าหนดใน Thai Herbal Pharmacopoeia ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ หรือ ส านักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบผลตรวจหาเอกลักษณ์ฟ้าทะลายโจร ผ่านทั้ง 
35 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100) 
    2.2 ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 42 ตัวอย่าง พบว่าฉลากแสดงข้อความค าเตือน ไม่ถูกต้อง/ไม่แสดง 
ค าเตือน จ านวน 18 ตัวอย่าง (ร้อยละ 42.88) 
3. ประชุมหารือเพ่ือพัฒนาการบริการและการตรวจสอบเฝ้าระวัง โดยการตรวจสอบสถานประกอบการผลิตภัณฑ์
สมุนไพร จ านวน 50 แห่ง ตามเป้าหมาย และอบรมเจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด 
4. พัฒนากระบวนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 รายการ คือ ส ารวจฉลากและตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ของ
แอลกอฮอล์ใน “ยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์” ในท้องตลาด เเละรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เเละจัดท าร่างต้นแบบเอกสารเพ่ือประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
จ านวน 95 รายการ 
5. พัฒนากระบวนปฏิบัติงาน ส าหรับการอนุญาต การเฝ้าระวัง การออกกฎระเบียบ และการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ จากการออกแบบกระบวนงานร่วมกัน จ านวน 8 กระบวนงาน และได้มีการน าผลการออกแบบ
กระบวนงาน มาจัดท าเป็นคู่มือระบบคุณภาพ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 13 ฉบับ ดังนี้ 
    (1) คู่มือระบบคุณภาพเก่ียวกับการอนุญาต 8 ฉบับ 
    (2) คู่มือระบบคุณภาพเก่ียวกับการเฝ้าระวัง 1 ฉบับ 
    (3) คู่มือระบบคุณภาพเก่ียวกับการออกกฎระเบียบ 2 ฉบับ 
    (4) คู่มือระบบคุณภาพเก่ียวกับการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศ 2 ฉบับ 
6. ขอปรับกิจกรรมเเละค่าใช้จ่ายภายในด าเนินการให้สามารถด าเนินการได้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19  
แต่ไม่เพ่ิมวงเงิน  

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบล่าสุดมีความรุนแรง ท าให้ต้องมีการปรับวีธีการ  
จัดกิจกรรม ให้เหมาะสมขึ้น 

ผลการประเมิน : 

ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เเละบรรลุดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
แต่มีประสิทธิภาพด้านการ
เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน 

เกิดประสิทธิผลด้านการประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ฟ้าทะลายโจร การแสดงฉลาก และแหล่งวัตถุดิบฟ้าทะลายโจรที่ ใช้ ใน 
การผลิตและการออกแบบกระบวนการและปรับปรุงการให้บริการอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการเฝ้าระวังป้องปรามการกระท าผิด เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
ระบบคุณภาพ 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

X / / / 
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ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรเพ่ิมมาตรการออกแบบกระบวนการและปรับปรุงการให้บริการอนุญาตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และการเฝ้าระวังป้องปรามการกระท าผิดในรัดกุมเเละทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึง
วางเเผนการด าเนินกิจกรรมที่ต้องมีผู้ร่วมจ านวนมาก ให้เป็นไปในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือหลีกเลี่ยง
การเเพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและพัฒนาระบบบริการ รองรับการเป็นศูนย์กลาง
การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของอาเซียนสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ สมุนไพร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ยุทธศาสตร์ อย. ที่ 1 

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธันวาคม 2563 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
   ด้านมาตรฐานโดยให้สามารถต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ท้องตลาดได้ 

2. เพ่ือพัฒนาและขยายรูปแบบของการบริการ ในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือโดย  
  การบ่มเพาะความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการให้มีเหมาะสมกับสภาพปัญหา 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ : ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. 

ดัชนีวัดความส าเร็จ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1 มีผลิตภัณฑ์เข้าโครงการบ่มเพาะ และมีแผนการ
พัฒนารองรับอย่างชัดเจน อย่างน้อย 30 รายการ  

2 กระบวนการหรือรูปแบบของการบ่มเพาะความรู้และ
เทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการ อย่างเหมาะสมตาม
ช่องว่างของปัญหา อย่างน้อย 5 รูปแบบ/กระบวนการ 

1. มีผู้ประกอบการ 30 ราย และผลิตภัณฑ์ 42 รายการ 
 
2. กระบวนการหรือรูปแบบของการบ่มเพาะความรู้และ

เทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการ อย่างเหมาะสมตาม
ช่องว่างของปัญหา 7 รูปแบบ/กระบวนการ 

งบประมาณที่อนุมัติ 
699,640 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
465,047 บาท 

ร้อยละ 
66.45 

ผลการด าเนินงาน : (ด าเนินงานได้ร้อยละ 100) 

1. การส ารวจและเก็บข้อมูลความต้องการ / ปัญหา 
    1.1 ประชุมเพ่ือเก็บข้อมูลความต้องการ/ปัญหา โดยระบบ WEB EX และ Zoom และส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    1.2 ลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูล/ปัญหา ของผู้ประกอบการ ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 30 ราย 
และ 2 รายการ 
2. วิเคราะห์ช่องว่างปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เเละ บ่มเพาะความรู้และเทคโนโลยี 
ตามกลุ่มปัญหาวิจัย ปัญหาการขึ้นทะเบียน ปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบรูปแบบของการบ่มเพาะ
ความรู้และเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการ ตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ อย่างน้อย 5 รูปแบบ/กระบวนการ - ผลได้  
7 รูปแบบ/กระบวนการ 
3. จ้างเหมาด าเนินการช่วยวิจัยและประสานการวิจัยตามโครงการ 
4. ประชุมหารือเพ่ือจัดท า(ร่าง) มาตรฐานสถานที่ผลิตสารสกัดสมุนไพร ผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้ 
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    4.1 ประชุมร่วมกับเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องในการจัดท า (ร่าง) มาตรฐานสถานที่ผลิตสารสกัดสมุนไพร                                                                                                  
    4.2 ประชุมหน่วยงานช่วยเหลือทางด้านการร่างมาตรฐานสถานที่ผลิตสารสกัดสมุ นไพร (หน่วยงานทาง 
ด้านคุณภาพมาตรฐาน หน่วยงานทางด้านการวิจัย หน่วยงานทางด้านการควบคุมคุณภาพ หน่วยงานทาง  
ด้านการผลิตภัณฑ์)โดยการผ่านการประชุม WebEx เเละการประชุมผ่าน Facebook Live เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ รวม 3 ครัง้ 
    - ผลร่างมาตรฐานสถานที่ผลิตสารสกัดสมุนไพร จ านวน 1 ร่าง (ซึ่งจะน าเข้าในการพัฒนาให้เป็นมาตรฐาน
สถานที่ผลิตสารสกัดสมุนไพรในปีงบประมาณถัดไป) 
5. จ้างเหมาบริการเพ่ือจัดท าหลักสูตรออนไลน์ จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
สมุนไพร “Quality Control of Herbal Products” เเละหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์และสารตกค้าง
โลหะหนักในผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (กรณีศึกษาในพืชสกุล Cannabis sp.)  

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจาสถานการณ์โควิด -19 ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน 
เเต่อย่างไรก็ดีผู้ด าเนินการได้พยายามส ารวจเเละเก็บข้อมูลโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคงเป้าหมายในการด าเนินงาน
ตามเดิม จึงส่งผลให้การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ซึ่งหากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19  
ดีขึ้น ในปีงบประมาณถัดไป (งบประมาณ 2565) จะต้องมีการด าเนินการต่อเนื่อง โดยการลงไปยังสถานที่จริง 
เพ่ือให้ค าแนะในเชิงปฏิบัติที่เหมาะสม และส่งผลให้การด าเนินงานสมบูรณ์มากขึ้น 

ผลการประเมิน : 

 ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 

มีประสิทธิภาพการด าเนินงานเเละบรรลุดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จ แต่มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายน้อย
กว่าแผน 

เกิดประสิทธิผลด้านการวิเคราะห์ปัญหา เเละความ
ช่วยเหลือโดยการบ่มเพาะความรู้และเทคโนโลยีให้แก่
ผู้ประกอบการ 

เบิกจ่าย ด าเนินงาน บรรลุผล ผลผลิต + ผลลัพธ์ = วัตถุประสงค์ 

X / / / 

ข้อเสนอแนะ: ในปีต่อไปควรขยายการต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุไพร โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งานของ
ผู้ประกอบการ เเละเผยเเพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 

 



ที่ปรึกษา  นายวราวุธ เสริมสินสิริ    ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 นางจิตธาดา เซ่งเจริญ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล 

ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการกองและเจ้าหน้าที่ที่รายงานผลการด าเนินงานของกองต่าง ๆ ดังนี้ 
 ส านักงานเลขานุการกรม 
 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
 กองควบคุมวัตถุเสพติด 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
 กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
 กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
 กองด่านอาหารและยา 
 กองยา 
 กองอาหาร 
 กลุ่มกฎหมายอาหารและยา 
 กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 
 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
 กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ 
 กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 กองนโยบายแห่งชาติด้านยา 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
 ศูนยจ์ัดเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 

ผู้ติดตามผลการด าเนินงาน นางสาวณัฐธิดา พุ่มวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้ประเมิน  
 
สอบถามข้อมูล โทร.0 2590 7290,7292 
                                     โทรสาร 0 2590 7269 


