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ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ปรับรูปแบบวิธีการด าเนินงาน  
โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2565) และมีการจัดระบบการก ากับติดตามและประเมินผล  
ในรูปแบบใหม่เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป สามารถสะท้อนผลส าเร็จและสามารถบ่งชี้  
ถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกได้ พร้อมทั้งสื่อสารผลวิเคราะห์ดังกล่าวให้ทั่วถึงผู้ปฏิบัติ  
ทุกระดับ 

แผนก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานคณ ะกรรมการอาหารและยา
ประกอบด้วย ขั้นตอน หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัด ตัวชี้วัดส าคัญ วิธีการรายงาน ช่องทางการรายงาน และแบบ
รายงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยจะต้องมีการรายงานผลความคืบหน้าทุกเดือน
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕65 

ดังนั้นแผนก ากับติดตามฯฉบับนี้จึงเป็นคู่มือแนวทางเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ติดตามผล
การด าเนินงานหน่วยงานของตน และสามารถน าข้อมูลผลการด าเนินงานมาใช้ปรับปรุงการด าเนินการให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และแนวทาง  
ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปีต่อไปได้  

 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ธันวาคม ๒๕64 

 
 
 
 
 

  
  

ค ำน ำ 
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แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ.2561 - 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565) และนโยบายรัฐบาล ซึ่งการน านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย จะต้องมีกระบวนการก ากับติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือให้สามารถทวนสอบย้อนกลับและมีข้อมูลน ามาสู่การปรับปรุงในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดท า 
แผนก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ อย. เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นคู่มือในการติดตาม 
ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและช่องทางในการรายงานผล พร้อมทั้ง ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการติดตามและประเมินผล รายงานผลความก้าวหน้าและผลส าเร็จของ
การด าเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน น าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือใช้ประโยชน์  
ในการประกอบการตัดสินใจ และวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับรับทราบ 

๒. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นคู่มือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.2  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการก ากับติดตามและรายงานผล 

๓. กรอบการติดตามและประเมินผล 
กรอบการติดตามและประเมินผล แสดงกระบวนงาน การติดตามความก้าวหน้า การประเมินผล และ

การรายงานผลของตัวชี้วัดที่บรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (สงป.) แผนปฏิบัติราชการ 
(ยุทธศาสตร์) ของ อย. ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล หรือนโยบายผู้บริหาร ประกอบกับมีการจัดท ารายงานผลการประเมินเผยแพร่ให้บุคลากรและผู้บริหาร 
เพ่ือใช้ประกอบการปรับแผนงาน และยุทธศาสตร์ในปีต่อไป ดังรูปภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 แสดงภาพระบบการก ากับติดตามและประเมินผลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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4. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 
ตารางที่ 1 ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.ทบทวนเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวชี้วัด
และโครงการส าคัญ 

               2.คัดเลือกตัวชี้วัดและโครงการส าคัญ 
               3.ก าหนดแบบรายงาน และช่องทาง การ

รายงานผล 
               4.จัดท าแผนก ากับฯ 
               5.ก ากับติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนฯ      
6 

เดือน   
9 

เดือน   
12 

เดือน   
 6.จัดท ารายงานสรุปและประเมินผลประจ าปี 

               
4.1 ทบทวนหลักเกณฑ์และคัดเลือกโครงการ/ตัวชี้วัดส าคัญในการก ากับติดตาม 

4.1.1 เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวชี้วัดและโครงการส าคัญที่ผู้บริหารก ากับติดตาม โดยพิจารณาเลือกจาก
ตัวชี้วัดและโครงการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตัวชี้วัดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (สงป.) และตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้บริหารเลือกโครงการ Flagship Project เป็นโครงการและตัวชี้วัดส าคัญของ อย. เพ่ือก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด   

4.1.2 เกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญตัวชี้วัด/โครงการในการปรับปรุงผลการด าเนินงาน หากพบไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายจะพิจารณาเลือกโครงการ/ตัวชี้วัดที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างมาแก้ไขเป็นล าดับต้น 

4.2 โครงการ/ตัวชี้วัดส าคัญ และช่องทางรายงานผลในการก ากับติดตาม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย. มีโครงการรวมทั้งสิ้น 71 โครงการ และตัวชี้วัดส าคัญรวม 68 

ตัวชี้วัด ทั้งนี้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รวบรวมโครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลักท้ังหมด พร้อมทั้งช่องทาง 
และระยะเวลาในการรายงานผลไว้ในแผนก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ  อย.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 2 โครงการ/ตัวชี้วัดส าคัญ และช่องทางรายงานผลในการก ากับติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
ประเภทรายงาน 

จ านวน 
(ประมาณ) 

ช่องทางรายงานผล 
ก าหนดการดึงข้อมูล

จากระบบ e-monitor 
(อย.) 

eMENSCR 
(สภาพัฒน์ฯ) 

ระบบบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง และ
ควบคุมภายใน 

Action plan 
(ด้านระบบ
คุณภาพ) 

1. โครงการ (หน่วย: โครงการ) นับซ้ า 71     

วันที่ 1 ของเดือน
ถัดไป  

เวลา 09.00 น. 

1.1 แผนปฏิบตัิการราชการ 57     

1.2 แผนเงินรายได้ (นบัไม่ซ้ า) 14     

 คก.ต่อเนื่องปีงบ 64-65 12     

 คก.ต่อเนื่องก่อนปีงบ 2564 2 Google sheet    

2. ตัวชี้วัด (หน่วย: ตัวชี้วดั) 68     
3. ความเสี่ยง (หน่วย: เร่ือง) 14 

    
4. Action Plan (ระบบคณุภาพ)   

    
ข้อมูล ณ วันที ่17 ธ.ค. 2564 

4.3 ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน (ผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลารายงานผล) 
4.3.1 การก ากับติดตามในส่วนภูมิภาค โดยกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (คบ.) ด าเนินการติดตามและประเมินผลทุก ๓ เดือน พร้อมทั้งสรุปรายงานเสนอ 
ที่ประชุมส านักงานฯ 

4.3.2 การก ากับติดตามในส่วนกลาง โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแบบเสริมพลังเพ่ือขับเคลื่อนให้ทุกตัวชี้วัดและโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ร่วมกับกองกลุ่มโดยรายงานเป็นรายเดือน 

โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานจะด าเนินการดึงข้อมูลการด าเนินงานจากระบบตามช่องทางรายงาน
ผลตามตารางที่ 2 ในวันที่ 1 ของทุกเดือน เวลา 09.00 น. เพ่ือน าข้อมูลจากระบบต่างๆ มาท าการวิเคราะห์ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อย. ในปี 2565 และสรุปผลพร้อมทั้งรายงานในประไปยังหน่วยงานภายนอกต่อไป  

4.4 การประเมินผล : จะท าการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
4.4.1 การประเมินผลตัวชี้วัด : ใช้เกณฑ์การประเมินจากเล่มรายละเอียดตัวชี้วัดของ อย. ที่รวบรวม 

โดย กพร. อย. ซึ่งการบรรลุผลจะพิจารณาเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในเล่มดังกล่าว 
4.4.2 การประเมินผลโครงการ : โดยพิจารณา 2 ด้าน ดังนี้ 

 (1) ด้านประสิทธิภาพ พิจารณาจากผลการเบิกจ่าย การด าเนินงานตามแผน ประกอบความส าเร็จ 
ตามตัวชี้วัดของโครงการ ดังนี้ 

(1.1) ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ พิจารณาผลจากเบิกจ่ายจริงเทียบกับแผนของโครงการ โดย 
- ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 80.00 : การเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน 
- ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 81.99-99.99 : การเบิกจ่ายใกล้เคียงกับการประมาณการไว้ในแผน 
- ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100 : การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 
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(1.๒) ด้านการด าเนินงาน พิจารณาร้อยละของการด าเนินงานเทียบกับแผน หากมีการขออนุมัติ
ปรับลดกิจกรรม หรือขยายระยะเวลาด าเนินการจะพิจารณาเทียบกับแผนที่ขอปรับใหม่ 
โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

- ผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 100 : การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
- ผลการด าเนินงานร้อยละ 100 : การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

(1.3) ด้านการบรรลุผลดัชนีตัวชี้วัด พิจารณาจากการด าเนินงานที่มีผลบรรลุตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด 
(2) ด้านประสิทธิผล พิจารณาจากผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์  

ของโครงการ 
ทั้งนี้จะท าการประเมินแผนปฏิบัติราชการ (ยุทธศาสตร์) ของ อย. รายปีโดยกลุ่มติดตามและ

ประเมินผล และการประเมินระยะครึ่งแผน/ระยะเมื่อสิ้นสุดแผน โดยผู้ประเมินภายนอก 

4.5 การสื่อสารและรายงานผลการด าเนินงาน : จัดให้มีการสื่อสารผลการด าเนินงาน เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับ
ในองค์กรสามารถรับรู้ และน าไปใช้ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดย 

4.5.1 ระดับส านัก/กอง : สื่อสารผ่านที่ประชุมกองเป็นระยะ 
4.5.2 ระดับส านักงานฯ : สื่อสารผ่านที่ประชุมส านักงานฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3 แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยุทธศาสตร์     ย.1/2 ย.3/4 ย.1/2 ย.3/4 ย.1/2 ย.3/4 

โครงการ  ทุกโครงการ   ทุกโครงการ   ทุกโครงการ ทุกโครงการ ทุกโครงการ 

ตัวช้ีวัด  ทุกตวัชี้วัด   ทุกตวัชี้วัด   ทุกตวัชี้วัด ทุกตวัชี้วัด ทุกตวัชี้วัด 
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ตารางที่ 4 รายชื่อโครงการส าคัญในแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกรายหน่วยงาน ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(จ านวน 57 โครงการ) 

โครงการ 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ประเภท
โครงการ 

ลักษณะโครงการ 

ยุทธ อย.
ท่ี 

(1)ยุทธชาติ 20 ปี 
(2)ติดตาม สธ. 
(3)บูรณาการ 
(4) ยุทธฯคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ 

Flagship 
project 

(FP) 
สงป. 

ส านักงานเลขานุการกรม (สล.) รวม 5 โครงการ  
1. โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตของ อย. 

(ก.1 ม.3) 
0.1162 4 ย.4  ภายใต้ 

FS-7  

2. โครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ (ก.2 ม.4) 0.4043 4 ย.4  ภายใต้ 
FS-7  

3. โครงการบริหารอัตราก าลัง (ก.2 ม.1) 0.5000 3 ย.4  ภายใต้ 
FS-7  

4. โครงการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy 
Money) (ก.2 ม.2) 

0.6980 4 ย.4  ภายใต้ 
FS-7  

5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่ 
(Healthy Workplace) (ก.2 ม.2) 

0.0500 3 ย.4  ภายใต้ 
FS-7  

กองยา (ย.) รวม 3 โครงการ  

1. โครงการพัฒนากฎหมายยา เพื่ อยกระดับ 
การก ากับดู แลยาให้ เป็ นมาตรฐานสากล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก.1 ม.1) 

4.1556 3 ย.1    

2. โครงการทบทวนทะเบียนต ารับยาที่อาจก่อให้เกิด
ปัญหาทางสาธารณสุขเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ก.4 ม.3) 

1.2817 3 ย.1    

3. โครงการการจัดท าและขับเคลื่อนแผนการ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย 
พ.ศ.2560-2565 (ก.6 ม.1) 

1.1306 3 ย.1    

กองอาหาร (อ.) รวม 5 โครงการ  

1. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
จัดท าค าอธิบายและค าแปลกฎหมาย พ.ร.บ.
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ (ก.1 ม.1) 

0.0900 3 ย.1    

2. โครงการพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การตรวจ
ประเมินสถานที่ ผลิ ตอาหารแบบทางไกล 
(Remote audit) (ก.2 ม.1) 

0.0910 3 ย.1    

3. โครงการผักและผลไม้ในประเทศไทยปลอดภัย 
(ก.3 ม.2) 

3.1877 3 ย.1    

4. โครงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอดภัย (ก.3 ม.2) 0.8180 3 ย.1    
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ

ติดตามการพัฒนาด้านระบบควบคุมคุณภาพ
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน (ก.2 ม.1) 

0.5454 3 ย.3    
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โครงการ 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ประเภท
โครงการ 

ลักษณะโครงการ 

ยุทธ อย.
ท่ี 

(1)ยุทธชาติ 20 ปี 
(2)ติดตาม สธ. 
(3)บูรณาการ 
(4) ยุทธฯคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ 

Flagship 
project 

(FP) 
สงป. 

กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย (สว.) รวม 7 โครงการ  

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัด ด้านการก ากับดูแลวัตถุ
อันตราย (วอ.) (ก.4 ม.3) 

0.0200 3 ย.1    

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
ส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรในเครื่องส าอาง 
ให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ 
ในระดับสากล (ส.) (ก.2 ม.1) 

0.5470 ๓ ย.3    

3. โครงการเสริมสร้างรากฐานวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทยสู่ตลาดความงามโลก (ส.)  
(ก.3 ม.1)  

2.5000 3 ย.3    

4. โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจด
แจ้งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
SME เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ส) (ก.3 ม.1) 

0.0173 3 ย.3    

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
ให้ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎหมายวัตถุอันตราย (วอ.) (ก.2 ม.1) 

0.0300 4 ย.3    

6. โครงการอบรมหน่วยตรวจ (Inspection Body) 
ในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี 
ในการผลิตวัตถุอันตรายที่  อย. รับผิดชอบ 
(GMP) (วอ.) (ก.4 ม.4) 

0.0280 3 ย.3    

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการ
ก ากับดูแลวัตถุอันตราย (วอ.) (ก.2 ม.4) 

0.0700 4 ย.4    

กองด่านอาหารและยา (ด.) รวม 5 โครงการ  
1. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร

ห้ องป ฏิ บั ติ ก ารด่ านอาหารและยา และ
ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาเพื่อขยาย
ข อ บ ข่ า ย ก า ร รั บ ร อ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ก.3 ม.2) 

0.3903 3 ย.1    

2. โครงการผักและผลไม้ปลอดภัย ณ ด่านน าเข้า 
(ก.3 ม.2) 

0.5719 3 ย.1    

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด่านอาหาร
และยาด้านการก ากับดูแลและเฝ้าระวังการ
ลักลอบน า เข้ าตั วยาและสารตั้ งต้นที่ เป็ น 
วัตถุเสพติด (ก.4 ม.3) 

0.1524 3 ย.1    

4. โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด่าน
อาหารและยา ด้านก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(ก.2 ม.4) 

0.1310 3 ย.4  ภายใต้ 
FS-7  
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โครงการ 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ประเภท
โครงการ 

ลักษณะโครงการ 

ยุทธ อย.
ท่ี 

(1)ยุทธชาติ 20 ปี 
(2)ติดตาม สธ. 
(3)บูรณาการ 
(4) ยุทธฯคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ 

Flagship 
project 

(FP) 
สงป. 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านอาหาร
และยาด้านการสืบสวนประมวลหลักฐาน  
(ก.2 ม.4) 

0.0970 3 ย.4  ภายใต้ 
FS-7  

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ (พ.) รวม 1 โครงการ  
1. โครงการ Update กฎหมายใหม่ ผู้ประกอบการ 

พบทีมก ากับพันธมิตรคู่คิดเครื่องมือแพทย์ (ก.2 ม.
1) 

0.0040 4 ย.3    

กองควบคุมวัตถุเสพติด (ต.) รวม 0 โครงการ 
        

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) รวม 11 โครงการ  
1. โครงการการพัฒนากฎหมายสารเคมี (ก.1 ม.1) 0.2600 3 ย.1    
2. โครงการประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ระยะต้น (พ.ศ. 
2562-2565) (ก.6 ม.1) 

0.8200 3 ย.1    

3. โครงการประชุมส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ 
ปี 2565 (ก.4 ม.3) 

0.5740 4 ย.1    

4. โครงการประชุมส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ 
(ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก.4 ม.3) 

0.6150 4 ย.1    

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนอาเชียน ด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ภายหลังออกสู่ตลาด (Asean Post Marketing 
System : PMAS) (ก.3 ม.2) 

0.0237 4 ย.1    

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบ
คุณภาพ (ก.2 ม.4) 

0.0684 4 ย.4  ภายใต้ 
FS-7  

7. โครงการจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (ก.2 ม.4) 

0.1105 4 ย.4  ภายใต้ 
FS-7  

8. โครงการประชุมวิชาการประจ าเดือนศูนย์
การศึ กษ าต่ อ เนื่ องทางเภสั ชศาสตร์  อย . 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก.2 ม.4) 

0.0089 3 ย.4  ภายใต้ 
FS-7  

9. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนองค์กรเป็นดิจิทัล (ก.3 ม.2) 

4.5060 
(งบลงทุน) 

 ย.4  FS-6  

10. โครงการพัฒนากลไกการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพของประเทศในสถานการณ์วิกฤติร่วมกับ 
ระหว่างภาครัฐ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (ก.5 ม.1) 

0.6600 3 ย.4    
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โครงการ 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ประเภท
โครงการ 

ลักษณะโครงการ 

ยุทธ อย.
ท่ี 

(1)ยุทธชาติ 20 ปี 
(2)ติดตาม สธ. 
(3)บูรณาการ 
(4) ยุทธฯคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ 

Flagship 
project 

(FP) 
สงป. 

11. โครงการการจัดการสารเคมีโดยพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรม (ก.5 ม.3) 

0.3000 3 ย.4    

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท้องถิ่น (คบ.) รวม 5 โครงการ 

1. โครงการส่งเสริมกลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัย
จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ก.4 ม.3) 

0.0569 3 ย.1    

2. โครงการติดตามความปลอดภัยจากยา และ/หรือ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการรักษาภาวะการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาในโรงพยาบาลที่คัดเลือก (ก.4 ม.3) 

0.3280 3 ย.1    

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาค (ก.4 ม.3) 

0.0529 3 ย.1    

4. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะใน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งาน คบส. ในส่วน
ภูมิภาค (ก.3 ม.2) 

0.1200 3 ย.4  ภายใต้ 
FS-7  

5. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เก่ียวกับสถานการณ์โควิด 19 ให้กับ อปท. เช่น 
ฟ้าทะลายโจร ATK หน้ากากอนามัย เป็นต้น  
(ก.4 ม.3) 

0.6500 3 ย.4  ภายใต้ 
FS-7  

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (พศ.) รวม 2 โครงการ  
1. โครงการส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือ 

ใน ก า รขั บ เค ลื่ อ น ก า รส ร้ า งค วาม รอ บ รู้ 
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืน (ก.1 ม.1) 

4.0000 3 ย.2    

2. โครงการพัฒ นาบริการข้อมู ลการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับประชาชนระบบ
ออนไลน์ (ก.3 ม.3) 

3.8448 
(งบลงทุน) 

3 ย.4    

กลุ่มกฎหมายอาหารและยา (น.) รวม 0 โครงการ 

        
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) รวม 1 โครงการ  
1. โครงการพัฒนา อย.สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ก.1 ม.1) 
0.2000 3 ย.4   ภายใต้ 

FS-7  

ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนฯ (ศรป.) รวม 2 โครงการ  

1. โครงการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
กลุ่มเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ (ก.3 ม.2) 

3.0000 3 ย.1    

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
จั ด ก า ร เรื่ อ ง ร้ อ ง เรี ย น โฆ ษ ณ าแ ล ะ ก า ร
ปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก.2 ม.4) 

0.2993  ย.4    
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โครงการ 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ประเภท
โครงการ 

ลักษณะโครงการ 

ยุทธ อย.
ท่ี 

(1)ยุทธชาติ 20 ปี 
(2)ติดตาม สธ. 
(3)บูรณาการ 
(4) ยุทธฯคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ 

Flagship 
project 

(FP) 
สงป. 

กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ (สนบ.) รวม 3 โครงการ  

1. โครงการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ (ก.1 ม.4) 

0.5000 3 ย.3  Fs-3  

2. โครงการพัฒ นามาตรฐานการให้บ ริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยนวัตกรรมบริการแบบ 
มีส่วนร่วม (ก.1 ม.1) 

0.2000 3 ย.3    

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
จัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชน (ก.1 ม.1) 

0.0573 3 ย.3    

กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร (สมพ.) รวม 4 โครงการ   

1. โครงการพัฒนาระบบการก ากับดูและผลิตภัณฑ์
ส มุ น ไพ ร  เพื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง  แ ล ะ
ความสามารถในการแข่งขัน (ก.1 ม.1) 

2.5862 3 ย.1    

2. โครงการบูรณาการส่งเสริมผลักดันสมุนไพร 
กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจ (ก.2 ม.1)  

4.5000 3 ย.1  ภายใต้ 
FS-2  

3. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถ
ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่ อ 
ความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(ก.2 ม.1) 

1.9138 3 ย.3    

4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพร (ก.2 ม.4) 

0.1750 3 ย.4  ภายใต้ 
FS-7  

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (กปท.) รวม 0 โครงการ  
        

กองนโยบายแห่งชาติด้านยา (นบย.) รวม 3 โครงการ 
1. โครงการพัฒนายกระดับระบบยาแบบครบวงจร 

เพื่อความมั่นคงด้านยาและสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศ (ก.6 ม.2) 

7.1080 3 ย.1    

2. โครงการพัฒนาสู่ประเทศใช้ยาสมเหตุผล เพื่อ
ความมั่นคงของระบบสุขภาพ (ก.6 ม.2) 

4.3920 3 ย.1    

3. โครงการสร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์
ในภาวะฉุกเฉิน (ก.7 ม.2) 

4.0000 3 ย.1  FS-1  
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ตารางท่ี 5 รายชื่อโครงการส าคัญในแผนเงินรายได้ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 (จ านวน 14 โครงการ)  

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 
ในหลักการ 

โครงการ 
เงินรายได้
(ล้านบาท) 

ประเภท
โครงการ 

ลักษณะโครงการ 

ยุทธ อย.ท่ี 

(1)ยุทธชาติ 
20 ปี 
(2)ติดตาม สธ. 
(3)บูรณาการ 
(4) ยุทธฯ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
แห่งชาติ 

Flagship 
project 

สงป. 

1/2564 1. โครงการบูรณาการส่งเสริมผลักดันสมุนไพร 
กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจ 
(ต. และ สมพ.) 

8.8568  1  2  

2. โครงการพิ จารณ าอนุญ าตผลิตภัณ ฑ์
สุ ขภาพ ให้มี ค วามรวด เร็ว  โป ร่ ง ใส  มี
ประสิทธิภาพ (สนบ.) 

23.8019  3  3  

3. โค ร งก า รก า รส ร้ า งค วาม รอบ รู้ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่ อสนับสนุน  การ
บริโภคด้วยปัญญา (พศ.) 

17.5000  5  5  

4. โครงการปรับเปลี่ยน อย. สู่องค์กรดิจิทัล 
(Digital Transformation) (กยผ.) 

14.1714  6  6  

5. โค ร งก า รบ ริ ก า รข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม
อุตสาหกรรมยาและพัฒนาระบบยา: ข้อมูล
การบริโภคยาและอัลกอริทึ่มการวิเคราะห์ 
(data analytics alogirhms) ส าหรับยากลุ่ม
เสี่ยงและประเมินมาตรการก ากับดูแลยา 
(ย.) 

1.1445      

6. โค รงก า รศึ ก ษ าการใช้ วั ต ถุ ห รื อ ส า ร 
จากกัญชาหรือกัญชงเป็นอาหาร (อ.) 

5.0000      

2/2564 7. โครงการศึกษาสถานการณ์ความพร้อมของ
ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการกระจายยา เพื่อ
พัฒนาระบบการก ากับดูแลการกระจายยา
แผนปัจจุบัน (ย.) 

5.0000      

 8. โครงการการศึกษาโซ่คุณค่ากัญชาและกัญชง
และแนวทางการออกแบบระบบต้นแบบ
สารสนเทศ ส าหรับการติดตามและตรวจสอบ
ย้อนกลับกัญชาและกัญชงตลอดโซ่อุปทาน (ต.)  

7.0000      

3/2564 9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการายงาน
การใช้กัญชาทางการแพทย์และการรายงาน
ติดตามความปลอดภัยจากการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ (ต.) 

1.0020      

4/2564 10.  โครงการปรบัปรุงสถานท่ีเพื่ออ านวยความ
สะดวกแกผู่้มาติดต่อส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (สล.) 

8.5852      
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ปีงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 
ในหลักการ 

โครงการ 
เงินรายได้
(ล้านบาท) 

ประเภท
โครงการ 

ลักษณะโครงการ 

ยุทธ อย.ท่ี 

(1)ยุทธชาติ 
20 ปี 
(2)ติดตาม สธ. 
(3)บูรณาการ 
(4) ยุทธฯ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
แห่งชาติ 

Flagship 
project 

สงป. 

 11. โครงการพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบผลติภณัฑ์
สมุนไพรเพื่อรองรับการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ e-submission (สมพ.) 

5.0000      

นอกแผน 
2564 

12. โครงการก ากับดูแลชุดตรวจและน้ ายาที่
เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชือ้ SARS-
CoV-2 (เช้ือก่อโรค COVID-19) แบบ
ตรวจหาแอนตเิจน (COVID-19 Antigen 
test kits (พ.) 

3.5720      

1/2562 13. โครงการจ้างเหมาบริการตรวจสอบและเฝ้า
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) 

18.0000      

นอกแผน 
2562 

14. โครงการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
ระบบฯกัญชาทางการแพทย์ (ค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าท่ี) (ต.) 

3.1785      

 หมายเหตุ ไม่นับรวมโครงการทีจ่ะด าเนินการขออนุมัติเพ่ิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
             

  
 
  



หน้า | ๑๔ 

  

 
ตารางท่ี 6 ตัวชี้วัดที่ส าคัญของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธ สงป. 
แผน 
20 ปี 

ค ารับรอง 
PA 

นโย
บาย 

ผู้รับผิดชอบ 

R : มิติประสิทธิผล : แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ตามทีไ่ด้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สขุต่อประชาชน 
R1. ระบบการควบคุม 
ก ากับดูแลผลติภณัฑ์สุขภาพ 
มีประสิทธิภาพ และได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรบัใน
ระดับสากล 

1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
95 

ย1ป1 ผ5ผล1    หลัก: พ./ส./วอ./ต./
ด่าน/สมพ./ย./อ.  
รวมผล: กยผ. 

2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล RDU ขั้นที่ 2 

> ร้อย
ละ 65 

 สัมฤทธิ์ 
2 

   หลัก: นบย./คบ. 
รวมผล: นบย. 

3. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล RDU ขั้นที่ 3 

> ร้อย
ละ 35 

 สัมฤทธิ์ 
3 

   หลัก: นบย./คบ. 
รวมผล: นบย. 

4. ร้อยละของประชาชนที่ เกิด
เหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์จากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพลดลง 

ร้อยละ 
10 

 สัมฤทธิ์ 
1 

   หลัก: พศ./ย./กยผ. 
รวมผล: กยผ. 

R2. ผู้บรโิภคมีความรอบรู้
ด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ 

5. ร้อยละของผู้บริโภคมีความ
รอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ร้อยละ 
63 

ย2ป1 ผ5ผล2    หลัก: พศ. 
รวมผล: พศ. 

R3. ประเทศไทยเป็นฐาน
การผลิตผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

6. ร้อยละของมู ลค่ าการผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
6 

ย3ป1     หลัก: ย./นบย. 
รวมผล: ย./นบย. 

7. ร้อยละของผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการมีก าไรจากยอดการ
จ าหน่ายเครื่องส าอางในตลาด
เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 
50 

 ผ2ป1    หลัก: สว.(ส.) 
รวมผล: สว.(ส.) 

R4. อย. มีระบบบริหาร
จัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

8. จ านวนหมวดที่ ได้รับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

1 หมวด ย4ป1     หลัก: ทุกหน่วยงาน 
รวมผล: กพร. 

R5. ประชาชนได้เข้าถึง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

9. จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เพิ่มขึ้น
ต่อป ี

20 
รายการ 

 ผ4ป1    หลัก: สมพ./ย./
นบย. 
รวมผล: นบย. 

S : มิติคุณภาพการให้การบรกิาร : แสดงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการในการบรกิารที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบรกิาร 
S1. ผู้บรโิภครับรูส้ื่อและ
เข้าถึงสื่อข้อมูลข่าวสาร
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ จาก
ช่องทางที่เผยแพร่โดยสื่อ
สาธารณะและช่องทางที่ 
อย. ด าเนินการเอง 

10. ร้อยละของผู้บริโภคเข้าถึงสื่อ
องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ร้อยละ 
63 

ย2ก1 ผ5ผล2    หลัก: พศ. 
รวมผล: พศ. 

S2. ผู้บรโิภคเข้าใจโตต้อบ
และซักถาม ในข้อมูลข่าวสาร
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ท่ี อย. 
ด าเนินการผลติและเผยแพร ่

11. ร้อยละของผู้บริโภคมีทัศนคติ
ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เหมาะสม 

ร้อยละ 
63 

ย2ก2     หลัก: พศ. 
รวมผล: พศ. 

S3. ผู้บรโิภคน าข้อมูลข่าวสาร
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ไดร้ับ มา
ตัดสินใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมส่วนบุคคล และ
สามารถบอกต่อได ้

12. ร้อยละของผู้บริโภครู้เท่าทัน
สื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ร้อยละ 
63 

ย2ก3     หลัก: พศ. 
รวมผล: พศ. 

13. ร้อยละของประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนระบบออนไลน์ 

ร้อยละ 
70 

 ผ7ป3    หลัก: พศ. 
รวมผล: พศ. 



หน้า | ๑๕ 

  

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธ สงป. 
แผน 
20 ปี 

ค ารับรอง 
PA 

นโย
บาย 

ผู้รับผิดชอบ 

S4. ผู้ประกอบการทีผ่ลติ
ผลิตภณัฑ์มสีมรรถนะ
เหมาะสม มากขึ้น 

14. ร้อยละของผู้ประกอบการที่
ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านการ
ประเมินหรือรับรองสมรรถนะตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
75 

ย3ก4 ผ5ผล1    หลัก: ย. 
รวมผล: ย. 

15. ร้อยละของผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการมีความรู้พื้นฐาน
ใน ก ารผ ลิ ต เค รื่ อ งส าอ า งที่ มี
คุ ณ ภ าพ  แ ล ะ ส าม า ร ถ ผ ลิ ต
เครื่องส าอางที่มีประสิทธิภาพ 
ตามสูตรต ารับท่ีพัฒนา 

ร้อยละ 
80 

 ผ2ป1
ผล2 

   หลัก: สว.(ส.) 
รวมผล: สว.(ส.) 

16. ร้อยละของสถานที่ผลิตของ
ผู้ประกอบการกลุ่มที่มีศักยภาพสูง
ในการส่งออกที่เข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และ
จัดท าฉลากท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 
50 

 ผ2ป1
ผล1 

   หลัก: สว.(ส.) 
รวมผล: สว.(ส.) 

S5. ผู้ประกอบการสามารถ
ขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนด 

17. ร้อยละของผู้ประกอบการ
สามารถประกอบการได้ต่อเนื่อง
หลังการปรับกฎระเบียบใหม่ 

ร้อยละ 
80 

(สะสม) 

ย3ก2     หลัก: ย. 
รวมผล: ย. 

S6. ผลิตภณัฑส์ุขภาพ
สามารถส่งออกไดเ้พิ่มมาก
ขึ้น 

18. ร้อยละของรายการยามุ่งเป้า
ที่สามารถส่งออกได้ 

ร้อยละ 
35 

ย3ก2     หลัก: ย. 
รวมผล: ย. 

19. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์
อาหารกลุ่มเป้าหมายที่สามารถ
ส่งออกได้ 

ร้อยละ 
35 

ย3ก2     หลัก: อ. 
รวมผล: อ. 

S7. ผู้ประกอบการรายใหม่
เพิ่มมากข้ึน 

20. ร้อยละของผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่ได้รับใบอนุญาต 

ร้อยละ 
80 

ย3ก3     หลัก: พ./สว./ต./
สมพ./ย./อ. 
รวมผล: กยผ. 

S8. ผลิตภณัฑส์ุขภาพ
นวัตกรรม และผลติภณัฑ์
คาบเกี่ยว สามารถออกสู่
ตลาดไดม้ากขึ้น 

21. จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นวัตกรรมได้รับการอนุญาต 

90 
ต ารับ 

ย3ก5     หลัก: พ./สมพ./
สนบ./ย./อ. 
รวมผล: สนบ. 

22. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คาบเกี่ยวหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากเทค โน โลยี ใหม่ ได้ รับ การ
วินิจฉัยและเข้าสู่กระบวนการอนุญาต 

ร้อยละ 
100 

ย3ก5     หลัก: สนบ. 
รวมผล: สนบ. 

M : มิติประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ : แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น การลดรอบระยะเวลาการให้บริการ การบริหาร
งบประมาณ การประหยัดพลังงาน เป็นต้น 
M1. กฎหมายผลิตภัณฑ์
สุขภาพทันต่อสถานการณ์
และสอดคล้องสากล 

23.  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
กฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง
พัฒนาตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ย1ก1     หลัก: กม./พ./สว./
ต./สมพ./ย./อ. 
รวมผล: กม. 

M2. ระบบการควบคมุ และ
ก ากับดูแลผลติภณัฑ์สุขภาพ
ก่อนออกสู่ตลาด (Pre-
marketing) มีประสิทธิภาพ 

24. ร้ อยละของกระบวนงาน
พิ จารณ าอนุญ าตที่ ได้ รับ การ
ปรับปรุง 

ร้อยละ 
80 

ย1ก2     หลัก: พ./สว./ต./ด./
สมพ./สนบ./ย./อ. 
รวมผล: กยผ. 

25. ร้อยละของค าขออนุญาต
ผลิ ตภั ณ ฑ์ สุ ขภ าพ ได้ รั บ ก าร
พิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
100 

 ผ5ผล1    หลัก: พ./สว/ต./ด./
สมพ./สนบ./ย./อ. 
รวมผล: กยผ. 



หน้า | ๑๖ 

  

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธ สงป. 
แผน 
20 ปี 

ค ารับรอง 
PA 

นโย
บาย 

ผู้รับผิดชอบ 

26. ร้อยละของค าขออนุญาต
สถานประกอบการได้ รับการ
พิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
100 

 ผ5ผล1    หลัก: พ./สว/ต./ด./
สมพ./ย./อ. 
รวมผล: กยผ. 

27. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่ ม เป้ าห ม าย ได้ รั บ อนุ ญ าต
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
25 

 ผ4ป1
ผล1 

   หลัก: สว.(ส.)/
สมพ./ย./อ. 
รวมผล: ย. 

M3. มีระบบตรวจจับปัญหา
และจัดการผลิตภณัฑ์
สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย 

28. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงไม่ได้มาตรฐานลดลง 

ร้อยละ 
50 

ย1ก3 ผ5ผล1    หลัก: พ./สว.(วอ.)/
ต./ย./อ. 
รวมผล: กยผ. 

29. ร้อยละของโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ผิดกฎหมาย
ลดลง 

ร้อยละ 
40 

ย1ก3 ผ5ผล1    หลัก: ศรป. 
รวมผล: ศรป. 

30. ร้อยละของฉลากมคีวามถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
99.5 

 ผ5ผล1    หลัก: พ./สว./ต./ด./
ย./อ. 
รวมผล: กยผ. 

31. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตไดร้ับ
การจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 
100 

 ผ5ผล1    หลัก: พ./สว./ต./ด./
ย./อ. 
รวมผล: กยผ. 

32. ร้อยละของสถานประกอบการ
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่า 
ไม่ได้รับอนญุาตได้รับการจดัการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 
100 

 ผ5ผล1    หลัก: พ./สว./ต./ย./
อ. 
รวมผล: กยผ. 

33. ร้อยละของสถานประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพถูกต้องตาม
กฎหมาย 

ร้อยละ 
95 

 ผ5ผล1    หลัก: พ./สว./ต./ย./
อ. 
รวมผล: กยผ. 

34. ร้อยละของผู้เดินทางที่ได้รับ
การตรวจสอบสัมภาระปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 
98 

 ผ1ป1
ผล2 

   หลัก: ด. 
รวมผล: ด. 

35. ร้อยละของผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์ และสาร
ตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดที่พบการ
กระท าผิดได้รับการจัดการ 

ร้อยละ 
100 

 ผ1ป1
ผล1 

   หลัก: ต. 
รวมผล: ต. 

36. ร้อยละของสถานประกอบการ 
/ ผู้ เดินทางที่พบการกระท าผิด
ได้รับการจัดการ 

ร้อยละ 
100 

 ผ1ป1    หลัก: ต./ด. 
รวมผล: ต. 

M4. ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพมีความเข้มแข็ง และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

37. ระดับความส าเร็จของการน า
ผลความร่วมมือระหว่างประเทศ
มาใช้พัฒนาระบบการก ากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ระดับ 5 ย1ก5     หลัก: พ./สว.(ส.)/
ย./อ./กปท. 
รวมผล: กปท. 

38. ระดับความส าเร็จของ อย. 
ในการมีบทบาท เป็นผู้ น าด้ าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเวทีระดับ
อาเซียน 
 

ระดับ 5 ย1ก5     หลัก: พ./สว.(ส.)/
ย./อ./กปท. 
รวมผล: กปท. 



หน้า | ๑๗ 

  

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธ สงป. 
แผน 
20 ปี 

ค ารับรอง 
PA 

นโย
บาย 

ผู้รับผิดชอบ 

M5.แผนแม่บท/แผน
ยุทธศาสตร์ด้านผลติภณัฑ์
สุขภาพ บรรลุเปา้หมายที่
ก าหนด 

39. ระดับความส าเร็จของการ
บรรลุตัว ช้ีวัดระดับเป้ าหมาย/
เป้าประสงค์ของแผนระดับชาติ 

ระดับ 5 ย1ก6     หลัก: ย./กยผ./อ./
นบย. 
รวมผล: กยผ. 

M6. มีกลไลการจดัการ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพในภาวะ
วิกฤติ 

40. ร้อยละของกลไกการก ากับ
ดู แ ล ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ าพ ข อ ง
ประเทศในสถานการณ์วิกฤติได้รับ
การออกแบบและพัฒนา 

ร้อยละ 
80 

 ผ3ป1
ผล1 

   หลัก: กยผ. 
รวมผล: กยผ. 

M7. งานบริการของ อย. มี
ความรวดเร็วและทันสมัย 

41. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 
95 

ย3ก1     หลัก: พ./สว./ต./ด./
สมพ./สนบ./ย./อ. 
รวมผล: ก.พ.ร. 

42. ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ร้อยละ 
70 

 ผ7ป1    หลัก: กยผ. 
รวมผล: กยผ. 

43. ร้อยละของผู้รับบริการมีความ
พึ งพอใจในการให้ บริการของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

ร้อยละ 
85 

 ผ7ป2    หลัก: สนบ. 
รวมผล: สนบ. 

44. ร้อยละของผู้ รับบริการมี
ความพึงพอใจต่อข้อมูลการบริโภค
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ าพ บ น ระบ บ
ออนไลน์ 

ร้อยละ 
70 

 ผ7ป3
ผล1 

   หลัก: พศ. 
รวมผล: พศ. 

45. ร้ อยละของกระบวนการ
บริการมีรูปแบบ มาตรฐานและ
แนวทางการป้องกันความเสี่ยง
จากงานบริการด้านการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ
ผู้รับบริการแบบบูรณาการ 

ร้อยละ 
80 

 ผ7ป2
ผล1 

   หลัก: สนบ. 
รวมผล: สนบ. 

M8. เป้าประสงค์อื่น ๆ 46. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบลงทุน 

ร้อยละ 
100 

    / หลัก: ทุกหน่วยงาน 
รวมผล: สล. 

47. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบภาพรวม 

ร้อยละ 
100 

    / หลัก: ทุกหน่วยงาน 
รวมผล: สล. 

C : มิติพัฒนาองค์การ : แสดงความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและการพัฒนาบุคลากร สารสนเทศ เพ่ือสร้างความพร้อม
ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ 
C1. อย. มหีน่วยวิชาการ
ประเมินผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ี
สนับสนุนภารกิจด้านการ
ประเมินผลิตภณัฑส์ุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

48. ระดับความส าเร็จในการจัดตั้ง
หน่วยวิชาการประเมินผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

ระดับ 5 ย1ก2     หลัก: ย. 
รวมผล: ย. 

C2. ระบบบริหารจดัการ
องค์การได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ PMQA 

49. ระดับความส าเร็จ ในการ
พัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับ 5 ย4ก1     หลัก: ทุกหน่วยงาน 
รวมผล: ก.พ.ร. 

50. ระดับคุณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ระดับ 5 ย4ก1     หลัก: ทุกหน่วยงาน 
รวมผล: สล. 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธ สงป. 
แผน 
20 ปี 

ค ารับรอง 
PA 

นโย
บาย 

ผู้รับผิดชอบ 

C3. ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพตอบสนอง
ภารกิจของ อย. 

51. ร้อยละความส าเร็จของแผนการ
ปรับปรุ งกระบวนงานบริห าร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
ยุทธ์ศาสตร์ 

ร้อยละ 
100 

ย4ก2     หลัก: สล. 
รวมผล: สล. 

52. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลรายปี 

ร้อยละ 
92 

ย4ก2     หลัก: สล./พศ./
กยผ./คบ. 
รวมผล: กยผ. 

C4. อย.มีระบบปฏิบัติงาน
บนพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital 
Platform) ที่ครอบคลุมทุก
ภารกิจ 

53. จ านวนของระบบงานที่ปรับ 
เปลี่ยนเป็นระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 

1 
(ระบบ) 

ย4ก3     หลัก: กยผ. 
รวมผล: กยผ. 

54. ร้อยละของผู้ เข้ามาใช้งาน
แอพพลิเคชั่นระบบที่พัฒนาขึ้น 

ร้อยละ 
60 

ย4ก3     หลัก: กยผ. 
รวมผล: กยผ. 

C5. อย. มีข้อมูลสารสนเทศ
และคลังความรูด้้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

55. ระดับความส าเร็จตามแผน
ของการพัฒนาคลังข้อมูล (Big 
Data) ของ อย. 

ระดับ 5 ย4ก4     หลัก: ทุกหน่วยงาน 
รวมผล: กยผ. 

56. ร้อยละของระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่มีความพร้อมส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลในทุกมิติ 

ร้อยละ 
100 

 ผ7ป1
ผล1 

   หลัก: กยผ. 
รวมผล: กยผ. 

C6. อย. มผีลงานวิจัยและ 
R2R เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาระบบและสร้าง
นวัตกรรมงานคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพของประเทศ 

57. จ านวนงานวิจัยและ R2R ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบหรือสร้างนวัตกรรมงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพของประเทศ 

11 
เรื่อง 

ย4ก5     หลัก: กยผ. 
รวมผล: กยผ. 

58. จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการระบบก ากับ
ดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้น 

อย่าง
น้อยปี
ละ 1 
เรื่อง 

 ผ3ป1    หลัก: กยผ. 
รวมผล: กยผ. 

C7. อย. เป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู ้

59. จ านวนองค์ความรู้สะสมทีเ่กดิ
จากการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนได้
ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบหรือสร้างนวัตกรรมเพื่ อ
แก้ไขปัญหาองค์กรและงาน คบส. 
ของประเทศ 

21 
เรื่อง 

ย4ก6     หลัก: ทุกหน่วยงาน 
รวมผล: กยผ. 

ค ารับรอง 60. จ านวนผลติภณัฑส์ุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายที่เกดิจาการส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้สามารถไดร้ับ
การอนุญาต อย่างน้อย 1 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพต่อเขต 

12 
รายการ 

  / /  หลัก: พ./สว./ต./
สมพ./คบ./อ. 
รวมผล: กยผ. 

 61. ระดับความส าเร็จการสร้าง
นวัตกรรมในการปรับปรุง
กระบวนงาน (e-Service) 
: การอนุญาตผลติภณัฑ์อาหาร 
กลุ่ม Reprocess 

5    /  หลัก: กยผ./อ. 
รวมผล: กยผ. 

 62. คะแนนการประเมินสถานะ
ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 

443.06    /  หลัก: ทุกหน่วยงาน 
รวมผล: กพร. 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธ สงป. 
แผน 
20 ปี 

ค ารับรอง 
PA 

นโย
บาย 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ Flagship 63. ร้อยละของรายการยาและ
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในภาวะฉุกเฉินที่
มีอัตราส ารองไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

ร้อยละ 
80 

   /  หลัก: พ./สว./ต./ด./
ย./กยผ./นบย. 
รวมผล: นบย. 

64. ระดับความส าเร็จของการ
ผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง 
เพื่อสุขภาพ 

ระดับ 5     / หลัก: สว.(ส.)/ต./
สมพ./คบ./อ. 
รวมผล: ต. 

65. ร้อยละของกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตไดร้ับการ
ปรับปรุงเป็นระบบ e-submission 

ร้อยละ 
100 

    / หลัก: พ./สนบ./ย./
กยผ./อ. 
รวมผล: สนบ. 

66. ร้อยละของกระบวนงานท่ี
พัฒนาให้เป็น e-Review  

ร้อยละ 
100 

    / หลัก: ต./สมพ./ย./
กยผ. 
รวมผล: กยผ. 

67. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน HR 
Transformation 

ระดับ 5     / หลัก: ทุกหน่วยงาน 
รวมผล: สล./กยผ. 

68. ร้อยละของกระบวนงานท่ี
สามารถติดตามค าขอในระบบ
สารสนเทศได ้

ร้อยละ 
100 

    / หลัก: พ./สว./ต./
สมพ./สนบ./ย./
กยผ./อ. 
รวมผล: สนบ. 

      ข้อมูล ณ วันที ่26 พ.ย. 64 
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ภาคผนวก 
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ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์  จันโอชา ที่เกี่ยวกับ อย. 

 

ข้อสั่งการเมื่อ รายละเอียดข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รายงานผล 

12 พ.ค.2558 -ให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาต ตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย. ให้รายงานผล
การออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานให้นายก
ทราบทุกเดือน โดยระบุข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการ
ออกใบอนุญาต ตรวจสอบ หรือรับรองมาตรฐานแต่
ละรายให้ชัดเจน 

ย./อ./พ./สว./
ต./ด่าน 

กยผ. 

21 ก.ย.2558 -ให้ทุกกระทรวงเร่งรัดและขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามข้อสั่งการฯ ในด้านการออกใบอนุญาต 
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน อาทิ อย. ขอให้
รายงานผลการด าเนินงานให้ สลน.ก่อนวันที่ 5 ของ
ทุกเดือน 

  

25 ก.ย.2558 
(ข้อสั่งการเพ่ิมเติม) 

-ให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานประเภทนี้ อาทิ การส ารวจโรงงาน
มาตรฐานของ อย. 
-ทุกหน่วยงานที่มีคณะท างานตาม กม. ให้สรุปผล
งานประจ าเดือนว่ามีผลงานอะไรบ้าง ผ่านหรือไม่
ผ่านการพิจารณา/ถูกปิดหรือถูกด าเนินคดี/อ านวย
ความสะดวกประชาชน หรือถูกร้องเรียนมาก/
ด าเนินการช้า มีผลประโยชน์ไม่ท างาน สูญเสีย
งบประมาณอย่างไรหรือไม่ ให้ทุกกระทรวงรวบรวม
กิจกรรมของตนเองมาทุกกิจกรรม โดยให้เริ่มตั้งแต่
สิ้นเดือน ก.ย.เป็นต้นไป 

พศ. 
 
ศรป. 
น. 

กยผ. 
 
 

11 ก.ย.2562 ตามท่ีได้สั่งการเมื่อวันที่ 12 พ.ค.2558 และมติเมื่อ
วันที่ 20 ก.พ.2561 รับทราบและเห็นชอบทบทวน
ภารกิจการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล ในเรื่องการออกใบอนุญาตได้มอบหมายให้
ส านักงานบริหารนโยบายของรัฐมนตรี ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีติดตามการรายงานนั้น 
นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ส านักงานขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง ติดตามรายงานผลข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการ
ตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆของส่วน
ราชการต่อไป 
 

ย./อ./พ./สว./
ต./ด่าน/ศรป./ 
น. 

กยผ. 
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ข้อสั่งการเมื่อ รายละเอียดข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รายงานผล 

16 ก.ค. 2563 ตามท่ีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (20 ก.พ. 2561) 
เกี่ยวกับเรื่อง การทบทวนภารกจิการรายงานผล 
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี มาเพ่ือทราบความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้เสนอ
คณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
- เปลี่ยนหน่วยงานที่รับรายงานผลการออกใบอนุญาต 
การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  20 ก.พ. 2561  
เป็นส านักงาน ก.พ.ร. 
- เปลี่ ยนแปลงรอบระยะเวลาการรายงาน โดย 
ในระยะแรกให้จัดเก็บข้อมูลเป็นรายเดือนและรายงาน
เป็นรายไตรมาส และในระยะต่อไปเมื่อได้ พัฒนา
ระบบ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ส าห รั บการรายงาน ผล 
การออกใบอนุญาตฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้รายงาน 
ตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงาน ก.พ.ร. จะก าหนดต่อไป 

ย./อ./พ./สว./ต./
ด่าน/ศรป./น. 

กยผ. 
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เป้าหมายตัวชี้วัดที่บรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (สงป.)  

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ของ อย. 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ระดับ
ตัวชี้วัด 

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน : ประชาชนมีสุขภาพดีจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 

1. ประชาชนที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการบริโภค
ผลิตภัณฑส์ุขภาพลดลง 

ร้อยละ 10 คบ./ย. ผลสัมฤทธิ ์

2. โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital) ขั้นที่ 2 ร้อยละ 65 คบ./ย. ผลสัมฤทธิ ์

3. โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital) ขั้นที่ 3 ร้อยละ 35 คบ./ย. ผลสัมฤทธิ ์

แผนงานที่ 1 บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
เป้าหมาย : ตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดได้รับการควบคุมให้มีการใช้ตามวัตถุประสงค์ และ
เป็นไปตามกฎหมาย 
โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย  

 ร้อยละของสถานประกอบการ/ผู้เดินทางที่พบการกระท าผิด
ได้รับการจัดการ 

ร้อยละ 100 ต. ผลลัพธ ์

o ร้อยละของผู้ประกอบการเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์ และสาร
ตั้งต้น ที่เป็นวัตถุเสพติดที่พบการกระท าผิดได้รับการจัดการ 

ร้อยละ 100 ต. ผลผลติ 

o ร้อยละของผู้เดินทางที่ได้รบัการตรวจสอบสัมภาระปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 98 ด่าน ผลผลติ 

1. จ านวนการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุ
เสพติดได้รับการตรวจสอบ 

   

- สถานประกอบการ ตัวยา เคมภีัณฑ์ สารตั้งตน้ ทีไ่ด้รับการ 
พิจารณาอนุญาต (ราย) 

26,920 ต. กิจกรรม 

- ผู้เดินทาง/ผูป้ระกอบการ (ราย) 15,000 ต. กิจกรรม 

- พัสดุไปรษณีย์ทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ (รายการ) 10,000 ด่าน กิจกรรม 

แผนงานที่ 2 ยุทธศาสตรพ์ัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
เป้าหมาย : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดสากล 

โครงการเสริมสร้างรากฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาดความงามโลก (THAILAND SMEs 
Step up to World Beauty Market) 
  ร้อยละของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีก าไรจากยอด

การจ าหน่ายเครื่องส าอางในตลาดเพิ่มข้ึน เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา  

ร้อยละ 50 ส. ผลลัพธ ์

o ร้อยละของสถานที่ผลิตของผู้ประกอบการกลุ่มที่มีศักยภาพ
สูงในการส่งออกที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล
และจัดท าฉลากที่เป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 50 ส. ผลผลติ 

o ร้อยละของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้พื้นฐาน
ในการผลิตเครื่องส าอางที่มีคุณภาพและสามารถผลิต

ร้อยละ 80 ส. ผลผลติ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ของ อย. 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ระดับ
ตัวชี้วัด 

เครื่องส าอางที่มีประสิทธิภาพตามสูตรต ารับที่พัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

   

    - จ านวนผู้ประกอบการได้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้าน
เทคนิคการผลิตเครื่องส าอางและมาตรฐานสถานที่ผลิตตาม
กฎหมาย 

25 ราย ส. กิจกรรม 

    - จ านวนสถานที่ผลิตได้รับการตรวจแนะน าพัฒนาและ
ปรับปรุง 

25 แห่ง ส. กิจกรรม 

    -  จ านวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

10 ราย ส. กิจกรรม 

แผนงานที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป้าหมาย : หน่วยงานมีงานวิจยัและนวัตกรรมในการบริหารจดัการระบบก ากบัดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพ 
โครงการการพัฒนากลไกการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศในสถานการณ์วิกฤต ร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคม 
 จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบ

ก ากับดูแลแลคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มข้ึน 
 อย่างน้อย  

1 เรื่อง 
กยผ. ผลลัพธ ์

o ร้อยละของกลไกการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ
ในสถานการณ์วิกฤติได้รับการออกแบบและพัฒนา 

ร้อยละ 80 กยผ. ผลผลติ 

1. พัฒนากลไกการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ 
ในสถานการณ์วิกฤติ 

   

- จ านวนของกลไกการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
ประเทศในสถานการณ์วิกฤติที่ได้รับการออกแบบ 

7 เรื่อง กยผ. กิจกรรม 

แผนงานที่ 4 ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
เป้าหมาย : ประชาชนเข้าถึงผลติภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือสุขภาวะที่ดีของประชาชน 

 จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เพิ่มข้ึน 20 รายการ ย./สมพ. ผลลัพธ ์

o ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 ย./สมพ. ผลผลติ 

1. จ านวนพฒันาระบบผลิตภณัฑส์ุขภาพและการจัดการสารเคมี
อย่างครบวงจร เพื่อความมัน่คงของประเทศและเพื่อสุขภาวะทีด่ีของ
ประชาชน 

    

- จ านวนโครงการที่พฒันาระบบผลิตภัณฑส์ุขภาพเพื่อสุข
ภาวะที่ดีของประชาชน 

3 โครงการ ย./สมพ./
กยผ./อ./ด่าน 

กิจกรรม 

แผนงานที่ 5 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย : ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่คุณภาพ ปลอดภัย 

ผลผลิตที่ 1 ผลติภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการก ากับดูแลและตรวจสอบใหม้ีมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ของ อย. 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ระดับ
ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ไมไ่ด้มาตรฐานลดลง ร้อยละ 50 ย./อ./สว./ 
ต./พ. 

ผลลัพธ ์

o ร้อยละของค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณา
อนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ย./อ./พ./
สว./ต./ด่าน/

สมพ. 

ผลผลติ 

o ร้อยละของค าขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณา
อนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ย./อ./พ./
สว./ต./ด่าน/

สมพ. 

ผลผลติ 

o ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 ย./อ./พ./
สว./ต./ด่าน/

สมพ. 

ผลผลติ 

o ร้อยละของฉลากมีความถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 99.5 ย./อ./พ./
สว./ต./ด่าน/

สมพ. 

ผลผลติ 

o ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาต
ได้รับการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 100 ย./อ./พ./
สว./ต./ด่าน/

สมพ. 

ผลผลติ 

o ร้อยละของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพถูกต้องตาม
กฎหมาย 

ร้อยละ 95 ย./อ./พ./
สว./ต./สมพ. 

ผลผลติ 

o ร้อยละของสถานประกอบด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่า
ไม่ได้รับอนุญาตได้รับการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 100 ย./อ./พ./
สว./ต./สมพ. 

ผลผลติ 

o ร้อยละของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ผิดกฎหมาย
ลดลง 

ร้อยละ 40 ย./อ./พ./
สว./ต./สมพ. 

ผลผลติ 

o ร้อยละของผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านการ
ประเมินหรือรับรองสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 75 ย./อ./พ./
สว./ต./สมพ. 

ผลผลติ 

1. จ านวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด    

-จ านวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ  266,667 
รายการ 

พ./ย./ต./อ./
ส./วอ./ด่าน/

สมพ. 

กิจกรรม 

2. จ านวนการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถาน
ประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ 

   

-จ านวนการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการดา้น
ผลิตภัณฑส์ุขภาพ 

19,590 
ราย 

พ./ย./ต./อ./
ส./วอ./สมพ. 

กิจกรรม 

3. จ านวนการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑส์ุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย 

   

-จ านวนผลติภัณฑ์สุขภาพที่ได้รบัการตรวจสอบ 15,521 
รายการ 

พ./ย./ต./อ./
ส./วอ./ 
ด่าน/คบ. 

กิจกรรม 

-จ านวนโฆษณาผลิตภัณฑส์ุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 20,000 
รายการ 

พ./ย./ต./อ./
ส./วอ./ 
ด่าน/คบ. 

กิจกรรม 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ของ อย. 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ระดับ
ตัวชี้วัด 

-จ านวนฉลากผลิตภัณฑส์ุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 312,400 
รายการ 

พ./ย./ต./อ./
ส./วอ./ 
ด่าน/คบ. 

กิจกรรม 

4. จ านวนการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ของสถานประกอบการให้เป็นไปตามก าหมาย 

   

-จ านวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพทีไ่ด้รับ
การตรวจสอบ 

3,793 
ราย 

ศรป. กิจกรรม 

5. จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รบัการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน 

   

-จ านวนผูป้ระกอบการที่ได้รบัการพัฒนาความสามารถ 366 
ราย 

พ./ย./ต./อ./
ส./วอ./สมพ. 

กิจกรรม 

เป้าหมาย : ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ผลผลิตที่ 2 ผู้บรโิภคสามารถเข้าถึง เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลผลติภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

 ร้อยละของผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพ ร้อยละ 63 พศ./กยผ. ผลลัพธ ์

o ร้อยละของผู้บริโภคเข้าถึงสื่อองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้อยละ 63 พศ. ผลผลติ 

1. ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคด้วย
กลไกการสื่อสาร 

   

-จ านวนเร่ือง/คร้ังที่ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ 400/1,200 
(เร่ือง/คร้ัง) 

พศ. กิจกรรม 

2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ถูกต้อง 

   

- จ านวนโครงการที่รณรงค์ให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับการ
บรโิภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

1 
โครงการ 

พศ. กิจกรรม 

แผนงานที่ 6 บุคลากรภาครัฐ 
เป้าหมาย : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ด ี

 ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ภาครัฐ 

ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงาน ผลลัพธ ์

o ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ภาครัฐ 

ร้อยละ 100 สล. ผลผลติ 

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ภาครัฐ 

ร้อยละ 100 สล. กิจกรรม 

แผนงานที่ 7 ยุทธศาสตรพ์ัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
องค์กรเป็นดิจิทัล  
 ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการ ร้อยละ 70 กยผ. ผลลัพธ ์
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ของ อย. 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ระดับ
ตัวชี้วัด 

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

o ร้อยละของระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่มีความพร้อมส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลในทุกมิติ  

ร้อยละ 100 กยผ. ผลผลติ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูล 

   

- จ านวนระบบข้อมูลข่าวสารส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน 2 ระบบ กยผ. กิจกรรม 

เป้าหมาย : ผู้ประกอบการได้รบัการพิจารณาอนุญาตผลิตภณัฑ์สุขภาพที่มีประสทิธิภาพ 

โครงการการพัฒนามาตรฐานการให้บริการผลติภัณฑ์สุขภาพด้วยนวัตกรรมบริการแบบมีส่วนร่วม 
 ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ร้อยละ 85 สนบ. ผลลัพธ ์

o ร้อยละของกระบวนการบริการมีรูปแบบ มาตรฐาน และ
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากงานบริการด้านการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑส์ุขภาพ แบบมสี่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายและผู้รับบริการแบบบรูณาการ 

ร้อยละ 80 

สนบ. 

ผลผลติ 

1.  พัฒนามาตรฐานการให้บริการผลิตภัณฑส์ุขภาพด้วย
นวัตกรรมบริการแบบมีสว่นร่วม 

 
 

 

 - การบวนงานการให้บริการผลติภัณฑ์สุขภาพได้น า
นวัตกรรมการบริการมาประยุกต์ใช้ 

มากกว่าร้อยละ 
40 

สนบ. 
กิจกรรม 

เป้าหมาย : ประชาชนได้รับข้อมูลการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านชอ่งทางที่เหมาะสม 

โครงการพัฒนาบริการข้อมูลการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับประชาชนบนระบบออนไลน์ 
 ร้อยละของประชาชนได้ใชป้ระโยชน์จากข้อมูลการบริโภค

ผลิตภัณฑส์ุขภาพบนระบบออนไลน ์
ร้อยละ 70 พศ./กยผ. 

ผลลัพธ ์

o ร้อยละของผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อข้อมูลการบริโภค
ผลิตภัณฑส์ุขภาพบนระบบออนไลน ์

ร้อยละ 70 พศ./กยผ. 
ผลผลติ 

1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลการบริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพ
ส าหรับประชาชน 

  
 

- จ านวนฐานข้อมูลความรู้ผลิตภณัฑ์สุขภาพส าหรับ
ประชาชน 

1 ฐาน พศ./กยผ. 
กิจกรรม 

- จ านวนแอพพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลความรู้ส าหรับประชาชน 1 แอพพลิเคชั่น พศ./กยผ. กิจกรรม 
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 (ร่าง) แผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
สอดคล้องแผนปฏิรูประเทศ ด้านสาธารณสุข ประเด็นที่ 8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
สอดคล้องนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกนัทางสังคม 
สอดคล้องแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขฯ ( / ) Prevention & Promotion Excellence  (   ) Service Excellence  (   ) People Excellence  (   ) Governance Excellence 
 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

Small 
success  
ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

1 โครงการ
ส่งเสริมและ
บูรณาการ
ความ
ร่วมมือใน
การ
ขับเคลื่อน
การสร้าง
ความรอบรู้
ด้าน
ผลิตภณัฑ์
สุขภาพ
อย่างยั่งยืน  

1. เพื่อพัฒนา
ความร่วมมือและ
ข้อตกลงร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทุก
ระดับในการ
ขับเคลื่อนงาน
ชุมชนและองค์กร
รอบรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
2. เพื่อพัฒนาและ
สร้างนักสื่อสาร
สุขภาพด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
พร้อมถอด
บทเรียนความรอบ
รู้ในชุมชนต้นแบบ  

1. ประชาชนใน
กลุ่มเป้าหมายมีความ
รอบรู้ด้านผลติภณัฑ์
สุขภาพท่ีดีขึ้น สามารถ
น า ไปใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองได ้
2. หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบงานท่ี
เกี่ยวข้องในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค 
สามารถน าข้อมูลจาก
พื้นที่ไปใช้ในการ
วางแผนและก ากับ
ติดตามงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพ 

- ข้อตกลงในการ
ด าเนินงาน 
(LOA) และ
แผนการ
ด าเนินงาน 
(Action plan) 
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทุก
ระดับ จ านวน 1 
ฉบับ 

ชุดข้อมูล องค์
ความรู้  
เครื่องมือและ
นวัตกรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน
ชุมชนและ
องค์กรรอบรู้
ด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพสู่
ความส าเร็จ 
จ านวน 1 
ช้ินงาน 
 

1. นักสื่อสาร
สุขภาพด้าน
ผลิตภณัฑ์
สุขภาพท่ีผ่าน
การอบรมได้
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ร้อย
ละ .... 
2. สรปุผล
ส ารวจความ
รอบรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์
สุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 1 บับ 

1. ส่งเสริมความร่วมมือ
ในการด าเนินงานการ
สร้างความรอบรู้ดา้น
ผลิตภณัฑ์สุขภาพอย่าง
ยั่งยืน 
2. พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพกระบวนการ
การด าเนินงานการสร้าง
ความรอบรูด้้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ  
3. การตดิตาม
ประเมินผล และ
การศึกษาวิจัย 
 
 
 
 

4,000,000 กองพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 

ช่ือผู้รับผิดชอบ: ภญ. วารรีัตน์ เลศินที กองพัฒนาศักยภาพผู้บรโิภค  เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ:  02 590 7122  E-mail: wareeratlert@fda.moph.go.th 

แบบฟอรม์ ตป.1 
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(ร่าง) แผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ ของกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
สอดคล้องแผนปฏิรูประเทศ ด้านสาธารณสุข ประเด็น การสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกันโรค 
สอดคล้องนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกนัทางสังคม  
สอดคล้องแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขฯ (   ) Prevention & Promotion Excellence  ( / ) Service Excellence  (   ) People Excellence  (   ) Governance Excellence 
 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
Small 

success  
ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

2 โครงการ
สร้างความ
มั่นคงด้าน
ยาและ
เวชภัณฑ์ใน
ภาวะ
ฉุกเฉิน  

ส่งเสริมการผลติ
ยาและเวชภัณฑ์
ในประเทศและ
อ านวยความ
สะดวกการ
น าเข้ายาและ
เวชภณัฑใ์ห้
เพียงพอต่อความ
ต้องการในภาวะ
ฉุกเฉิน  

ประเทศไทยมีอัตรา
ส ารองยาและ
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น
เพียงพอต่อความ
ต้องการในสภาวะ
ฉุกเฉิน และสามารถ
ผลิตยาและ
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นใน
ภาวะฉุกเฉินได ้
 

- ปรับปรุงระบบ
รายงานข้อมูล
ปริมาณยาและ
เวชภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ยาจากการ
ส ารวจปริมาณ
ความต้องการ
ใช้ยาของ รพ. 

ร้อยละ 70 ของ
รายการยาและ
เวชภัณฑ์ที่
จ าเป็นเพียงพอ
ในภาวะฉุกเฉินที่
มีอัตราการ
ส ารอง ไม่น้อย
กว่า 1 เดือน  
 

ร้อยละ 80 
ของรายการยา
และเวชภณัฑ์ที่
จ าเป็นเพียงพอ
ในภาวะฉุกเฉิน
ที่มีอัตราการ
ส ารอง ไม่น้อย
กว่า 1 เดือน  
 

1. พัฒนาระบบข้อมลู Demand 
& Supply ของประเทศ ทบทวน
กรอบรายการยาและเวชภณัฑ์ 
และถอดบทเรียนการบริหาร
จัดการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะ
ฉุกเฉิน 
2. พัฒนาระบบก ากับดูแลที่
อ านวยความสะดวกการผลติ/
น าเข้า ระบบอนุญาตผลิตหรือน า
สั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ระบบส่ง เสริมการ
ผลิตและน าสั่งฯ ยาแผนปัจจุบัน 
3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
และพัฒนาองค์ความรูด้้าน
เวชภัณฑส์ าหรบัผู้ประกอบการ 

4,000,000 กองนโยบาย
แห่งชาติ
ด้านยา 

ช่ือผู้รับผิดชอบ: ภญ.อัญชลี จติรักนที กองนโยบายแห่งชาติด้านยา เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ:  02 590 7155  E-mail: ajrn218@gmail.com 
 
 

แบบฟอรม์ ตป.1 
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(ร่าง) แผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ ของกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ข้อ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 8 ผูป้ระกอบการและวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561-2580) 
สอดคล้องแผนปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นปฏิรูป ดา้นท่ี 1 การเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สอดคล้องนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย และ นโยบายที ่7 การพัฒนาสร้างความเขม้แข็งจากฐานราก 
สอดคล้องแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขฯ (   ) Prevention & Promotion Excellence  ( / ) Service Excellence  (   ) People Excellence  (   ) Governance Excellence 
 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

Small 
success  
ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small success  
ไตรมาส 4 

3 โครงการ
เสรมิ สรา้ง
รากฐาน
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อมไทยสู่
ตลาดความ
งามโลก 
(Thailand 
SMEs Step 
up to 
World 
Beauty 
Market)  

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
SME  ในประเด็นต่อการ
เติบโตและขดี
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
2. เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถ SME 
เฉพาะกลุม่ที่มีศักยภาพสูง
ในการส่งออกให้สามารถ
ปรับตัวพร้อมสู่การแข่งขัน
ได้ในตลาดสากล 
3. เพื่อสร้างระบบนเิวศน์
ที่เอื้อต่อการด าเนินธรุกิจ
ของผู้ประกอบการให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้ประกอบก
ารอย่างน้อย 
15 ราย 

1. จัดอบรม
ด้านเทคนิค
การผลิตและ
มาตรฐาน
สถานท่ีผลติ
ตามกฎหมาย
ใหผู้้ประกอบ 
การที่เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 1 ครั้ง 
2. จัดอบรม
มาตรฐาน
สถานท่ีผลติ
ตามเกณฑ์
สากล จ านวน 
1 ครั้ง 
 

1. รายงาน
การส ารวจ
สถานท่ีผลติ
เครื่องส าอางที่
เข้าร่วม
โครงการ 
พร้อม
วิเคราะห์
ปัญหาและมี
แผนการอบรม
ให้สามารถ
ด าเนินการ
สอดคล้องตาม
เกณฑ์
มาตรฐานที่
ก าหนด  

 

1. จัดอบรม
ส่งเสริม 
พัฒนา 
วิสาหกิจ
ชุมชนสู่
มาตรฐานสาก
ล (OTOP) 1 
ครั้ง 

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการมีความ 
รู้พื้นฐานในการผลิต
เครื่องส าอางที่มี
คุณภาพและ
สามารถผลิต
เครื่องส าอางที่มี 
ประสิทธิภาพตาม
สูตรต ารับท่ีพัฒนา 
2. ร้อยละ 50 ของ
สถานท่ีผลติของ
ผู้ประกอบการกลุม่
ที่มีศักยภาพสูงใน
การส่งออกท่ีเข้าร่วม
โครงการผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

1. อบรมด้านเทคนิคการผลิต
และมาตรฐานสถานท่ีผลิตตาม
กฎหมายใหผู้้ประกอบการ 
2. ส ารวจสถานท่ีผลติ
เครื่องส าอางที่เข้าร่วมโครงการ 
พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและอบรม
ฯ ให้สามารถด าเนินการสอด 
คล้องตามเกณฑม์าตรฐาน ตรวจ
ติดตาม และจดัท ารายงาน 
3. อบรมมาตรฐานสถานทีผ่ลิต
ตามเกณฑส์ากล 
4. พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อ
ขอรับการรับรองมาตรฐาน 
สากล 
5. การส่งเสริม พัฒนา วิสาหกิจ
ชุมชนสู่มาตรฐาน สากลฯ 
(OTOP) 

2,500,000 กองควบคุม
เครื่องส าอาง
และวัตถุ
อันตราย 

ช่ือผู้รับผิดชอบ: ภญ. สภุาศิริ ศรีชาต ิ กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถอุันตราย เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ:  02 590 7277  E-mail: supari@fda.moph.go.th 
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(ร่าง) แผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ ของกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
สอดคล้องแผนปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข ประเด็น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
สอดคล้องนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกนัทางสังคม  
สอดคล้องแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขฯ ( / ) Prevention & Promotion Excellence  ( / ) Service Excellence  (   ) People Excellence  (   ) Governance Excellence 
 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

Small 
success  
ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small success  
ไตรมาส 4 

1 โครงการ
บูรณาการ
ส่งเสริม 
ผลักดัน
สมุนไพร 
กัญชา กัญชง 
เพื่อสุขภาพ
และเศรษฐกิจ  

1. เพื่อขับเคลื่อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ให้เกิดการใช้ผลิตภณัฑ์
สมุนไพรในระบบบริการ
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น 
2. เพื่อเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึง การส่งออก
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร และ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพจาก
สมุนไพร กัญชง กัญชา 
และกระท่อม 
3. เพื่อปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์การ
อนุญาต ให้ไดม้าตรฐาน
และเหมาะ สมกับความ 
พร้อมของผู้ประกอบการ
และความเสีย่งของ
ผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑ์
สุขภาพจาก
สมุนไพร 
กัญชง 
กัญชา ได้รับ
การยอมรับ 
และเกดิการ
ใช้เพิ่มมาก
ขึ้น 
 

ผลการ
ทบทวน
หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการ
อนุญาต
ผลิตภณัฑ์
สุขภาพจาก
สมุนไพร หรือ
ผลิตภณัฑ์
สุขภาพจาก
กัญชา กัญชง 

๑. มแีบบ
เสนอยาเข้าสู่
บัญชียาหลัก
แห่งชาติด้าน
สมุนไพร ปี 
๒๕๖๕ 
๒. มคีู่มือการ
ยื่นแบบเสนอ
ยาเข้าสู่บญัชี
ยาหลัก
แห่งชาติด้าน
สมุนไพร ปี 
๒๕๖๕  

มีหลักเกณฑ์การ
อนุญาต 
ผลิตภณัฑ์
สุขภาพท่ีเอื้อต่อ 
เศรษฐกิจฐาน
ราก / อ านวย 
ความสะดวกต่อ
ผู้ประกอบการ 
อย่างน้อย ๕ 
หลักเกณฑ ์

1. รายการยาจาก
สมุนไพรในบัญชียา
หลักฯ เพิ่มขึน้อย่าง
น้อย 5 รายการ 
2. รายการผลิต 
ภัณฑส์มุนไพร
อ้างอิง เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 30 รายการ 
3. คู่มือแนวปฏิบตัิ
ในการส่งออกผลติ 
ภัณฑส์มุนไพรไป
ต่างประเทศ จ านวน 
3 ฉบับ 

1. การคดัเลือกยาจาก
สมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลัก
แห่งชาติด้านสมุนไพร 
2. ศึกษาข้อมูลของพืช
สมุนไพรเพื่อจัดท ารายการ
เพื่ออนุญาตแบบจดแจ้งของ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
3. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์การอนญุาตใหไ้ด้
มาตรฐาน และเหมาะสมกับ
ความพร้อมของผู้ประกอบการ
และความเสีย่งของผลิตภัณฑ ์
4. การพัฒนาคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติในการส่งออกผลติภณัฑ์
สมุนไพรไปต่างประเทศ 

4,500,000 กองผลิตภณัฑ์
สมุนไพร  

ช่ือผู้รับผิดชอบ: ภก.วราวุธ เสริมสนิสิร ิ กองผลิตภณัฑส์มุนไพร เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ:  02 590 7460  E-mail: herbal.developer@gmail.com 
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(ร่าง) แผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ ของกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
สอดคล้องแผนปฏิรูประเทศ ด้านสาธารณสุข ประเด็นที่ 8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
สอดคล้องนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข นโยบายที่ 8 การปฏริูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย   
สอดคล้องแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขฯ (   ) Prevention & Promotion Excellence  ( / ) Service Excellence  (   ) People Excellence  ( / ) Governance Excellence 
 

ที่ ชื่อ
โครงกา

ร 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
Small 

success  
ไตรมาส 1 

Small success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small success  
ไตรมาส 4 

5 โครงกา
รพัฒนา
สู่
ประเทศ
ใช้ ยา
สม
เหตุผล 
เพื่อ
ความ
มั่นคง
ของ
ระบบ
สุขภาพ  

เพื่อพัฒนา
กลไกการ
ขับเคลื่อนการ
ใช้ยาอย่างสม
เหตุผลของ
ประเทศไทย 
โดยการพัฒนา
สู่จังหวัดใช้ยา
อย่างสม
เหตุผล ซึ่ง
ครอบคลมุทั้ง
ระบบบริการ
สุขภาพภาครัฐ
และเอกชนทุก
ระดับและ 
ชุมชน  

1.มีการพัฒนา
กลไกการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลทั้ง
ในระดับจังหวัด
และโรงพยาบาล 
ตามแนวทาง
พัฒนาจังหวัดใช้
ยาสมเหตผุล 
(RDU province) 
2.ความเจ็บป่วยที่
มีสาเหตุมาจากยา
ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
ลดลง 

ร้อยละ 15 
ของจังหวัด
ท้ังหมด (12 
จังหวัด) 
1)มีแผนพัฒนา
ระบบสุขภาพ
ด้านการใชย้า
อย่างสมเหตุผล
ระดับจังหวัด 
ระยะ ๓ ปี 
2) มีการ
ก าหนดอ าเภอ
เป้าหมายอย่าง
น้อย 1 อ าเภอ 
เป็นพื้นท่ีพัฒนา
อ าเภอใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 

1.มีจังหวัดท่ี
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาสู่จังหวัดใช้
ยาสมเหตุผล (RDU 
province) ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
อย่างน้อย 12
จังหวัด 

2.โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช 
ท่ีมีผลการ
ด าเนินการ
โรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลขั้น 2 ร้อย
ละ 63 และขั้น 3  
ร้อยละ 33 

มีจังหวัดท่ี
ขับเคลื่อน
การพัฒนาสู่
จังหวัดใช้ยา
สมเหตุผล 
(RDU 
province) 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด อย่าง
น้อย 24 
จังหวัด 

 

1.มีจังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนา
สู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล (RDU 
province) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
อย่างน้อย 38 จังหวัด  
2.จังหวัดในข้อ 1 อ าเภอ
เป้าหมายของแต่ละจังหวัด มี
หมู่บ้านตัวอย่างปลอดยาอันตราย 
1 หมู่บ้าน/1 ต าบล 
3.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
ที่ที่มีผลการด าเนินการ
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลขั้น 2 ร้อยละ 65 
และขั้น 3  ร้อยละ 35  
4.ร้อยละของประชาชนที่เกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพลดลง 
ร้อยละ 10 (ยายากลุ่มเป้าหมาย 
NSAIDs) 

1. จัดท าแนวทางพัฒนาจังหวัดใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ซ่ึงครอบคลุมการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
ระบบยาในชุมชนร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค  
2.ชี้แจงแนวทางการพัฒนาจังหวัดใช้
ยาอย่างสมเหตุผลแก่ส่วนภูมิภาค
และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
๓. สนับสนุนการท างานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานประเด็น
ต่างๆ ในผู้ปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี 
4. ถอดบทเรียนจากแต่ละจังหวัด
หรือพื้นท่ี และทีมวิชาการภายนอก 
5. สรุปการด าเนินการและก าหนด
แนวทางการด าเนินการปีต่อไป 

4,392,000 กองนโยบาย
แห่งชาติ
ด้านยา 

ชื่อผู้รับผิดชอบ: 1.ภญ.อัญชลี จติรักนที  กองนโยบายแห่งชาติด้านยา เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ:  02 590 7155    E-mail: ajrn218@gmail.com 
         2.ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช   กองนโยบายแห่งชาติด้านยา เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ:  02 590 7155, 0819529663  E-mail: pharmui30@gmail.com 

แบบฟอรม์ ตป.1 
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รายช่ือผู้ประสานงานรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ล าดับ รายช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ e-mail ประสานเร่ือง* 

กองยุทธศาสตร์เเละแผนงาน (กยผ.) 
1 นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ 0-2590-7292 pattana@fda.moph.go.th 1 
2 นางสาววธู ยงพันธ์กุล 0-2590-7269 watoo@fda.moph.go.th 2 
3 นางสาวพิมพ์ธิดา วงศ์สุนทร 0-2590-7269 pimthida@fda.moph.go.th 3 
4 นายภาคภูมิ ค าแพง 0-2590-7292 pakpum.k@fda.moph.go.th 4 
5 นางสาวณัฐธิดา พุ่มวงศ์ 0-2590-7090 nuttida.p@fda.moph.go.th 5 
6 นางสาวสุนันทา เหมาะภักดี 0-2590-7285 sunanta.m@fda.moph.go.th 6 

ส านักงานเลขานุการกรม (สล.) 
1 นางพนิดา ซินถวัลย์ 0-2590-7241 panida.ss@fda.moph.go.th 1-3 
2 นางสาวนพรดา ธุระแพง 0-2590-7101 nrtp@fda.moph.go.th 4-5 

กองควบคุมเครื่องมือเเพทย์ (พ.) 
1 นางสาวจิตโสภิณ ตันสงวน 02-590-7149 carerin1991@gmail.com 1-5 

กองยา (ย.)    
1 นางสาวอนงค์นาฏ สหวัชรินทร์ 0-2590-7341 anongnart.fda@gmail.com 1-3 
2 นางสาวขนิษฐา อ่อนเถื่อน 0-2590-7341 anongnart.fda@gmail.com 4-5 

กองควบคุมวัตถุเสพติด (ต.) 
1 นางสาวชลามาศ พราหมณ์ชูเอม 0-2590-7343 chalamart@fda.moph.go.th 1-4 
2 นางสาวสุชา อู่เจริญ 02-590-7771 scuy@fda.moph.go.th 5 

กองอาหาร (อ.) 
1 นางสาวรณิฎา วงลุนลา 0-2590-7214 mande.food@gmail.com 1-2 
2 นางสาวณัฐนุช สุขแล้ว 0-2590-7214 mande.food@gmail.com 3 
3 นางสาวมะลิวัลย์ เกตุปั้น 0-2590-7206 quality.food7257@gmail.com 4-5 

กองด่านอาหารและยา (ด่าน) 
1 นางสาวพิมลพรรณ จันทศิริ 0-2590-7358 pimonpan@fda.moph.go.th 1-2 
2 นายฐาฐนิษฐ์ ศิริวิไลเลิศอนันต์ 0-2590-7358 thatanit.s@fda.moph.go.th 3 
3 นางสาวศิวิมล มาสุข 0-2590-7348 siwimon_2526@hotmail.com 4 
4 นายศุภชาติ ฉลาด 0-2590-7348 supachart@fda.moph.go.th 5 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (พศ.) 
1 น.ส. รชันู กรีธาธร 

(ประสานงานภาพรวม) 
02-590-7124-5 k.rachanu@gmail.com 1-5 

2 น.ส.ทัศนีย์ มีมอญ 02-590-7124 tsnmmjib@gmail.com 1,2,4,5 
3 นายวีรภัทร เหล่าเขตกิจ 02-590-7124 wirapat1234@gmail.com 1,2,4,5 
4 นายภูมิพัฒน์ อรุณากูร 02-590-7124 daengus@gmail.com 3 
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ล าดับ รายช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ e-mail ประสานเร่ือง* 

กองส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (คบ.) 
1 นายด ารงค์เกียรติ อรมัย 02-590-7382 dumrongkiet@fda.moph.go.th 1,2 
2 นางสาวสรัลพร ชวาลคุณากร 02-590-7395 sarunporn@fda.moph.go.th 3 
3 นางอณิมา ส่วนเศรฐษา 02-590-7382 anima@fda.moph.go.th 4,5 

กองควบคุมเครื่องส าอางเเละวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย) (สว. (วอ.)) 
1 น.ส.พาริดา สิงหเสนี 0 2590 7385 parida@fda.moph.go.th 1-3 
2 น.ส.มัณฑนา เจริญสว่าง 0 2590 7385 manthana@fda.moph.go.th 4-5 

กองควบคุมเครื่องส าอางเเละวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง) (สว. (ส.)) 
1 น.ส.จิรประภา กล้าหาญ 0 2591 8490 cosmetic@fda.moph.go.th 1,2,3,5 
2 ร.ต.ท. หญิง กนกพร หังสวณิช 0 2591 8490 cosmetic@fda.moph.go.th 4 

กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ (สนบ.) 
1 น.ส. สรียา เวชิฐาน 0 2590 7630 srww7622@gmail.com 1,3 
2 น.ส. กนกกาญจน์ บุญเหมือน 0 2590 7430 kunnusom@hotmail.com 1,2,3 
3 นายธนัชชัย หิรัญญะสิริ 0 2590 7630 thanatchai.h@fda.moph.go.th 2,4 
4 น.ส. จารวุรรณ เจริญทรัพยานันต์ 0 2590 7430 nong@fda.moph.go.th 4,5 

กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร (สมพ.) 
1 นายมารุต สีแสง 0-2590-7460 tomdrug24@hotmail.com 

tomheb24@gmail.com 
1,2,4,5 

2 นางสาววิศัลยา ศรีวิชาการ 0-2590-7460 Wisanya.s@gmail.com 2,3 
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (กปท.) 

1 นางสาวสุวพิชชา อรรถวรรัตน์  0-2590-7021 picchy@fda.moph.go.th  1-5 
2 นางสาวธัญญพัทธ์ จิรวัฒนานนท์ 0-2590-7021 thanyapat.j@fda.moph.go.th 1-5 

กองนโยบายแห่งชาติด้านยา (นบย.) 
1 นายยุทธนา ดวงใจ 0 2590 7155 yuthtan@hotmail.com 1-5 

กลุ่มกฎหมายอาหารและยา (น.) 
1 นางสาวกุลชนา ชุ่มค า 0 2590 7086 lukpla@fda.moph.go.th 1,3,5 
2 นางสาวหทัยรัตน์ งิ้วงาม 0 2590 7080 nonghtrn@fda.moph.go.th 2 
3 นายวีระวุธ กุลชาญวุฒ ิ 0 2590 7091 wera_ago@hotmail.com 4 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) 
1 นางสาวกนกวรรณ จันทร์อินทร์ 0 2590 7144 kanokwan.j@fda.moph.go.th 1-5 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
1 นายธนาพนธ์  ทองพานิช 0 2590 7309 anusorn@fda.moph.go.th 1-5 
2 นางสาวกิตตินันท์ ธรรมวันนา 0 2590 7335 kittinan.t@fda.moph.go.th 1-5 
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ล าดับ รายช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ e-mail ประสานเร่ือง* 

ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) 
1 นางสาวภัทรพร ทองพูล 0 2590 7354 chounbee@fda.moph.go.th 

/sccfda@gmail.com 
1-3 

2 นางสาวกรกนก แก้วขาว 0 2590 7410 nu_nuiiz@fda.moph.go.th 4-5 

 
*หมายเหตุ ประสานเรื่อง 

1 โครงการรายงานในระบบ e-menscr/ยุทธ สธ. และอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานภายนอกร้องขอ 
2 โครงการรายงานในระบบ e-monitor (แผนปฏิบัติการ/แผนเงินรายได้) 
3 ตัวชี้วัด (ยุทธ อย./สงป.และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) 
4 ระบบคุณภาพ Action Plan  
5 ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
6 รวบรวมตัวชี้วัด สงป. (Pre/Post) 



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 

จัดท าโดย    นางสาวณัฐธิดา พุ่มวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
จ ำนวนเล่ม 30   เล่ม 
สอบถำมข้อมูล โทร.0 2590 7290,7292 
                                     โทรสาร 0 2590 7269 


