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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. ๒๕๖5-2567) กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจัดทำข้ึน
ตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำป และสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ       
วาดวยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economic) เพ่ือใชเปนกรอบและทิศทางในการดำเนินการ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ใหสอดรับกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ในระยะเวลา 3 ป ใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับผลของการดำเนินงานดาน
สารสนเทศและดิจิทัลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ีผานมา ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในอนาคต 

 โดยแผนนี้ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและแผนงานโครงการท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล โดยใชหลักการของการจัดกระบวนการคิดแบบสรางสรรค (Design Thinking) เปนเครื่องมือ
สำหรับการจัดทำแผนฯ โดยมุงท่ีจะประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือสรางมาตรฐานการใหบริการ
สารสนเทศภายในองคกร เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานใหตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส      
โดยการเรงพัฒนาสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการบริหาร พัฒนาคุณภาพของการใหบริการ การควบคุม  การปองกัน 
และภาระงานอ่ืนๆ ท่ีเปนภาระงานของหนวยงาน ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร เพ่ือปรับปรุงองคกรใหเปนองคกร 
ท่ีมีขีดสมรรถนะสูง สามารถใหบริการขอมูลสารสนเทศและขาวสารใหแกหนวยงานภายในและภายนอก ตลอดจน
ประชาชนโดยท่ัวไปไดอยางโปรงใส รวดเร็วและตรงกับความตองการมากยิ่งข้ึน ใหเปนไปตามเปาหมายของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ภายใตกรอบระยะเวลาตามแผนฉบับนี้ 
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บทสรุปผูบรหิาร 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาอยางตอเนื่อง       
เพ่ือสรางมาตรฐานการใหบริการดานสารสนเทศภายในองคกร เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานใหตอบสนอง       
ตอนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยการเรงพัฒนาสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการบริหาร พัฒนาคุณภาพ
ของการใหบริการ การควบคุม การปองกัน และภาระงานอ่ืนๆ ท่ีเปนภาระงานของหนวยงาน โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดดำเนินการใชงานระบบบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน  
ในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือความถูกตองแมนยำของขอมูล รวมท้ัง เชื่อมโยงระบบงานบริหารจัดการภายใน    
กลุมเงินทุนฯ ท้ังหมดใหบูรณาการการทำงานเปนเนื้อเดียวกัน เพ่ือใหสอดคลองตอนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และการทำงานแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal) จากเหตุการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  

สำหรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕67) เพ่ือใหใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเปนไปตามเกณฑตัวชี้วัดและ
ประเมินผลการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสาระสำคัญของแผนฉบับนี้ ไดเนนถึงหลักการ
สำคัญดังนี้  “มีระบบสารสนเทศและดิจิทัลดานการจัดหา การบริหารคลังสินคาการจำหนาย และการติดตาม 
วัตถุเสพติดทางการแพทยท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ” 

 ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕6๗) ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
จะเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ และ
การปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล โดยมีรายละเอียดกรอบทิศทางเพ่ือการพัฒนาสารสนเทศและดิจิทัล  
โดยสรุปดังตอไปนี้   
 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

                            วสิัยทัศนสารสนเทศและดิจิทัล 
 

  

 

พันธกิจดานสารสนเทศและดิจิทัล 
 

1. สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศวัตถุเสพตดิทางการแพทยเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญเพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลยาเสพติดระดับประเทศ 
 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดกำหนดความหมายและคำท่ีใชสำหรับนิยามองคกรสมรรถนะสูงไวดังนี้ 

1) ความเปนมาตรฐานระดับสากล (Standardization) หมายถึง การมีเทคโนโลยีและขอมูลท่ีถูกตอง
สามารถนำมาใชยกระดับการทำงานของกลุมเงินทุนฯ ใหเปนไปอยางมีมาตรฐานในการดำเนินงาน
ท้ังการใหบริการตอสถานประกอบการ และการดำเนินการภายในกลุมเงินทุนฯ 

2) ความแมนยำ (Accuracy) หมายถึง การมีเทคโนโลยีและขอมูลท่ีแมนยำ เท่ียงตรง ถูกตองของกระบวนการ
ทำงานตอสถานประกอบการ หรือภายในกลุมเงินทุนฯ  

3) ความคลองตัว (Agility) หมายถึง การมีเทคโนโลยีและขอมูลท่ีสามารถนำเอาศักยภาพของบุคลากร
ภายในกลุมเงินทุนฯ สรางบุคลากรท่ีมีความรูรอบดาน ทัศนคติการทำงานท่ีดี ทำงานทดแทนกันได 
และปรับขนาดองคกรใหเหมาะสมกับพันธกิจของกลุมเงินทุนฯ ท้ังในปจจุบัน และพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

4) การเคลื่อนยาย (Mobility) หมายถึง การมีเทคโนโลยีและขอมูล ท่ีพรอมรับตอสถานการณอันไมคาดคิด 
พรอมใหบริการ หรือปฏิบัติงานไดในทุกสถานท่ี ท้ังในและนอกสถานท่ีทำงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“เปนองคกรสมรรถนะสูงท่ีบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

 



๖ 

 

เปาประสงคของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. 2565-2567)   

 เพ่ือใหการดำเนินการดานสารสนเทศและดิจิทัลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีทิศทางท่ีชัดเจน  
จึงไดกำหนดเปาประสงค  ดังนี้  

                           
 

เปาหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. 2565-2567) ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 สำหรับเปาหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวฉบับนี้ กลุมเงินทุนฯ แบงการทำยุทธศาสตร
ออกเปน 3 ป ซ่ึงมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามตารางดานลางดังนี้ 

สราง อย.สูองคกรดิจิทัลขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและขอมูล 
 (Innovative & Data-Driven Digital Organization) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป  
(พ.ศ. 2565-2567) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เปลี่ยนผาน อย. สูการเปนองคกรดิจิตัล ดวยการปรับระบบ
การทำงานเปนดิจิตัล 

2. FDA One Platform 

3. Data & Big Data Analytics 

4. ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องใหเกิดความย่ังยืน 

1. การปรับเปลี่ยนองคกรสูความเปนดิจิทัล  

2. มีระบบบริหารจัดการคลังสินคา และระบบ Tracking 
 ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. มีเทคโนโลยีท่ีชวยการบริหารจัดการวัตถุเสพติด 
ใหมีระสิทธิภาพของขอมูลดวยการนำเสนอดวยภาพ 
(Dashboard / GIS)  

4. ปรับปรุงและพัฒนา ความรูและทักษะดานดิจิทัล 
ของบุคลากร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 

1. บูรณาการ FDA One Platform กับ National Digital  
Platform ของประเทศท่ี อย.เกี่ยวของ 

2. นำเทคโนโลยีดิจิตัลตางๆ ท่ีทันสมัยมาประยุกตใชใน อย. 
(AI/Advanced Geographic Information System) 

3. เปนศูนยกลางขอมลูดานผลิตภัณฑสขุภาพแหงชาติ  
Open Government Data 

 

1. มีระบบท่ีเชื่อมโยงกับคูสัญญา (supplier) 

2. นำเทคโนโลยีดิจิตัลตางๆ ท่ีทันสมัยมาประยุกตใช 
ในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

3. เปนศูนยกลางขอมลูดานการบริหารจัดการวัตถุเสพติด
ของประเทศ  

4. พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องใหเกิดความย่ังยืน  

 

 

มีระบบสารสนเทศและดิจิทัลดานการจัดหา การบริหารคลังสินคา 
การจําหนาย และการติดตามวัตถุเสพติดทางการแพทย

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ



๗ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสารสนเทศและดิจิทัล 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. 2565-2567) ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้  
 

ยุทธศาสตรท่ี SI ๑ ควบคุมกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพ    

วัตถุประสงค   :   เพ่ือควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศและดิจิทัลกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด   :   มีระบบสารสนเทศและดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกระบบ 
                     ประกอบดวย 4 กลยุทธ 

• SI๑๑ พัฒนาแผนปฏิบัติการดจิิทัลกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

• SI๑๒ ควบคุมกำกับดูแลการใชงานระบบสารสนเทศดิจิทัลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (SLA) 

• SI๑๓ พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กำกับดูแลวัตถุเสพติดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

• SI๑4 ดูแล บำรุงรักษา จัดหาอุปกรณครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี SI ๒ พัฒนาองคกรเขาสูการเปน Digital Utility Organization   

วัตถุประสงค   :   เพ่ือพัฒนาองคกรเขาสูการเปน Digital Utility Organization 

ตัวช้ีวัด   :   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรเขาสูการเปน Digital Utility Organization  

                    ประกอบดวย ๒ กลยุทธ 

• SI๒๑ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใชหลักการธรรมาภิบาลขอมูล  
      (Data Governance) ผานระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล 

• SI๒๒ พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลวัตถุเสพติดทางการแพทยของประเทศ 

 

SI ๓ สงเสริมทักษะและความรอบรูของบุคลากรดานสารสนเทศและดิจิทัล     

วัตถุประสงค   :   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานสารสนเทศและดิจิทัล                   

                     รวมท้ังมีจิตสำนึกท่ีดีตอการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตัวช้ีวัด   :   1.  รอยละของหลักสูตรฝกอบรมท่ีไดจัดหรือสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม  
               2. รอยละของบุคลากรท่ีมีทัศนคติเชิงบวก (GROWTH MINDSET) และทักษะดานสารสนเทศ                        

                      ประกอบดวย ๑ กลยุทธ 

• SI๓๑ สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะดาน Digital Information Literacy Skills 



๘ 

 

การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
  การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดนำกลยุทธท่ีจะขับเคลื่อน 
จำนวน 7 กลยุทธ มาจัดทำเปนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม 14 รายการ จำนวน 1,137,800.-บาท  ดังนี ้  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

SI ๑ ควบคุมกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทัิลใหมีประสิทธิภาพ    

1)  โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

     ประจำป 

50,000.- ฝายนโยบายฯ 

2)  การกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดจิิทัลใหเปนไปตาม SLA - ฝายนโยบายฯ 

3)  โครงการการจัดใหมีระบบสารสนเทศ และ/หรือ ระบบดิจิทัลท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ 
     ทุนหมุนเวียน (ภาคบังคับ ๓) 

3.1) โครงการนำเทคโนโลยีมาใชในการรักษาความปลอดภัยของคลังวัตถุเสพติด 

3.2) โครงการแขนกลประดิษฐ (Arm Robot) เพ่ืออำนวยความสะดวกในคลังสินคา 

3.3) โครงการพัฒนากระบวนการติดตามการกระจายของวัตถุเสพติดทางการแพทย  
(Smart Regulation) 

 

 

30,000.- 

100,000.- 

- 

ฝายจัดซื้อ 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

ฝายนโยบายฯ 

4)  การจัดหาครุภณัฑคอมพิวเตอรทดแทน / เพ่ิมเติม 

5)  การจัดจางบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

6)  การซอมบำรุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

760,300.- 

100,000.-
97,500.- 

ฝายนโยบายฯ 

SI 2 พัฒนาองคกรเขาสูการเปน Digital Utility Organization   

7)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ภาคบังคับ ๑) 

• กิจกรรมสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
ในการปฏิบัติงาน (ระบบเงินทุนฯ ดิจิทัล) 

- ฝายนโยบายฯ 

8)  โครงการสำหรับประชาชน /ผูใชบรกิารไดรับความสะดวกและไดรบัการตอบสนอง 
     ตามความตองการ (ภาคบังคับ ๒) 

• กิจกรรมกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนใหผูรับบริการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทัล 
ในการดำเนินการ  (ระบบการจำหนายวัตถุเสพติดออนไลน และระบบรายงานออนไลน) 

- ฝายนโยบายฯ 

9)  โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศ และ/หรือ ระบบดิจิทัลเพ่ือชวยการสื่อสารท้ังภายใน 
     และภายนอกท่ีเหมาะสมกับทุนหมุนเวียน (ภาคบังคับ ๔) 

• กิจกรรมเผยแพรขอมูลสารสนเทศผานชองทางดิจิทัลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
ไดแก เว็บไซดเงินทุนฯ  LINE / FB / Openchat / Helpdesk 

- ฝายนโยบายฯ 

10)  การจดัทำแผนงานศูนยขอมลูวัตถุเสพติดทางการแพทยของประเทศ 

11) การจัดทำขอมลูท่ีแสดงผลดวยภาพ  (กราฟ / Dash board / GIS) 

- ฝายจัดซื้อ 

ฝายนโยบายฯ 

SI 3 สงเสริมทักษะและความรอบรูของบุคลากรดานสารสนเทศและดิจิทัล 

12)  โครงการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะดจิิทัล (ความรูและความสามารถ) - ฝายนโยบายฯ 



๙ 

 

บทนำ 

 การปฏิบัติงานกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดกำหนดใหการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล          
เปนยุทธศาสตรหนึ่งในแผนปฏิบัติการระยะยาว 6 ป (พ.ศ. 2565 - 2570) และภายใตประเด็นยุทธศาสตรนี้          
ไดกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยมุงเนนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการ  
เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงและพลิกองคกรสู Digital Utility ซ่ึงเปนกลไกในการเชื่อมโยงภารกิจอยางมีมาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว ดังนั้น เพ่ือใหกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ   
ในการใหบริการสถานพยาบาลท่ัวประเทศ และหนวยงานท่ีเก่ียวของให มีความม่ันคงปลอดภัย ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ท่ีกำหนดใหจัดทำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ซ่ึงตองสอดคลองกับแผนระดับชาติวาดวยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(Digital Economic) ตลอดจนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 ท้ังนี้ เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามแนวนโยบายดังกลาว กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด          
จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕67) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมุงเนนการจัดทำใหสอดคลองและตอบสนองตอนโยบายดังกลาว รวมถึงเพ่ือใชเปนกรอบ           
การดำเนินงานใหองคกรสามารถปรับตัวเขาสูสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบไดอยางมีความเหมาะสม และทันตอยุคสมัย 
โดยมีวัตุประสงคดังนี้ 

๑.๑  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีกรอบทิศทางในการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจขององคกร  

2. เพ่ือกำหนดเปาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
ท่ีสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานไดและสอดสอดคลองกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. เพ่ือใหหนวยงานในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนา 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลรวมกัน 

๑.๒  กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. 2565-2567) 

1) ศึกษาสภาพปจจุบัน 
2) สำรวจสถานภาพดานสารสนเทศและดิจิทัล 
3) วิเคราะห SWOT / TOWS  
4) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร 
5) กำหนดเปาหมายของประเด็นยุทธศาสตร 
6) กำหนดโครงการ แผนงาน และเปาหมาย 
7) กำหนดแผนปฏิบัติงานดิจิทัลประจำป 
8) รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 



๑๐ 

 

บทท่ี ๑ ความเปนมาของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

๑.๑  ความเปนมา 

เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึน โดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงคเพ่ือซ้ือขายยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท สำหรับเพ่ือใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร 

 กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพราะยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์   
ตอจิตและประสาทท่ีจำเปนจะตองใชในทางการแพทยและวิทยาศาสตรหลายชนิด เปนสารตองหามตามกฎหมาย    
วาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือกฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท จึงทำใหบริษัทยาท่ัวไปไมสามารถ      
ทำการผลิตและซ้ือขายได กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทำหนาท่ี  
ผลิตซ้ือและขายสารตองหามเหลานี้ โดยใชเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนกองทุนในการดำเนินการ 

 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดกำหนด             
ใหกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนผูควบคุมรับผิดชอบการดำเนินงานของเงินทุน
หมุนเวียนและรายงานผลการดำเนินงาน รวมท้ังรายการรับจายตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทุก ๆ        
๖ เดือน กองควบคุมวัตถุเสพติดจึงไดจัดตั้งกลุมงานข้ึนเพ่ือรับผิดชอบภารกิจเปนการเฉพาะและมีชื่อเรียกตาม
แผนภูมิโครงสรางและอัตรากำลังวา “กลุมบริหารวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย” แตตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ หนวยงานนี้คือ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีสถานะ
เปนองคกรในกำกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงอยูภายใตการกำกับดูแลของกองควบคุมวัตถุเสพติด 
โดยมีระเบียบบริหารจัดการอนุโลมใชตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน  

 ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงสาธารณสุขไดออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๔ ใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนผูควบคุม
รับผิดชอบการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน และใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีอำนาจแตงตั้ง
เจาหนาท่ี เพ่ือทำหนาท่ีดานบริหารเงินทุนหมุนเวียนไดตามความเหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จึงไดจัดตั้งกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนหนวยงานภายในและมีฐานะเทียบเทากลุมงานภายใตการกำกับดูแล
ของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๒๑๓/๒๕๕๓ ลงวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีหนาท่ีดังนี้  

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

๑. กำหนดยุทธศาสตรและจัดทำแผนดำเนินงานจัดหาวัตถุเสพติด ประกอบดวยยาเสพติดใหโทษ
ประเภท ๑ ประเภท ๒ และประเภท ๔ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภท ๑ และประเภท ๒ ตามพระราช บัญญัติวัตถุท่ีออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ จากแหลงผลิตตางประเทศ 

๒. กำหนดยุทธศาสตร และจัดทำแผนดำเนินงานการจัดจำหนายวัตถุเสพติดตาม ขอ ๑.) ใหกับ
สถานประกอบการท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 

๓. ดำเนินงานอำนวยการและประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการกำหนดคุณภาพมาตรฐาน
และการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ 

๔. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

 ในป พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0406.6/48680 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดมีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี 470/2563       
ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕6๓ กำหนดใหกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนหนวยงานในสังกัดกองควบคุมวัตถุเสพติด      
มีรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะทุนหมุนเวียน โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
(Narcotics Revolving Fund Board) ภายใตกฎหมาย ๓ ฉบับ 

1) พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  
2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอจัดต้ัง การดำเนินงาน และการประเมินผล             

การดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
3) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ 

1.2. พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม และเปาหมาย  
  

1. จัดหาและจำหนายวัตถุเสพตดิ 
ทางการแพทย วิทยาศาสตร  
และอุตสาหกรรมอยางเพียงพอ
ตอความตองการของประเทศ 

2. สนับสนุน การควบคุม กำกับ
ติดตามการใชวัตถุเสพติด   
ทางการแพทย วิทยาศาสตร 
และอุตสาหกรรมใหเปน 
ตามวตัถุประสงค 

 

“องคกรสมรรถนะสูง 
ดานการบริหารจัดการ 

วัตถุเสพติดทางการแพทย 
วิทยาศาสตร  

และอุตสาหกรรม” 
 

NRF 
Nobleness 
ความมีคุณธรรม          

Realize on standard 
ตระหนักในมาตรฐาน                          

Focus on people           
มุงผลประโยชนประชาชน 

 



๑๒ 

 

๑.3  ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Issues : SI)  
 
  

วัตถุประสงค 

เชิงยุทธศาสตร 

ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 



๑๓ 

 

๑.4  โครงสรางองคกรและอัตรากำลัง 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปจจุบันมีโครงสรางกรอบอัตรากำลังของกลุมเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพติด รวม 76 อัตรา ประกอบดวย ขาราชการ 10 อัตรา ลูกจางประจำ 29 อัตรา พนักงานทุนหมุนเวียน 
38 อัตรา แบงการบริหารสายงานออกเปน ๘ ฝาย จำแนกตามประเภทและคุณวุฒิการศึกษา ตามตารางท่ี  1.1 
ดังนี้ 

                  ตารางที ่ 1.1  ตารางจำแนกประเภทและคุณวฒิุการศึกษา ตามสายงานทัง้ ๘ ฝาย 

ลำดับ ตำแหนง ประเภท วุฒิ กรอบอัตรากำลัง 

๑ ผูอำนวยการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ขาราชการ ป.โท ๑ 

ฝายจัดซื้อและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด 10 

๑ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ขาราชการ ป.ตรี ๑ 

๒ เภสัชกรชำนาญการ    ขาราชการ ป.ตรี ๒ 

๓ เภสัชกรปฏิบัติการ     ขาราชการ ป.ตรี ๒ 

๔ เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไป พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๑ 

๕ เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๑ 

๖ เจาหนาท่ีพัสดุ พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๒ 

7 เจาหนาท่ีคลังสินคา (คลังใน) พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๑ 

ฝายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด ๒๒ 

๑ เภสัชกรชำนาญการ  ขาราชการ ป.ตรี ๑ 

๒ เภสัชกรปฏิบัติการ     ขาราชการ ป.ตรี 3 

3 พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ลูกจางประจำ อนุปริญญา 1 

4 พนักงานสถิติ ส ๔ ลูกจางประจำ ป.ตรี ๑ 

5 พนักงานสถิติ ส ๓ ลูกจางประจำ อนุปริญญา ๑ 

6 พนักงานพิมพ ส ๒ ลูกจางประจำ ปวช. ๑ 

7 พนักงานธุรการ ส 3 ลูกจางประจำ ปวช. ๑ 

8 พนักงานท่ัวไป บ ๒ ลูกจางประจำ มัธยม 5. ๑ 

9 พนักงานรักษาความปลอดภัย บ ๒ ลูกจางประจำ มัธยม 5. ๑ 

๑0 เภสัชกร   พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๒ 

๑1 เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไป พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๒ 

๑2 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๒ 

๑3 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายฯ พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๑ 

๑4 เจาหนาท่ีประสานโครงการ พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๑ 

๑5 เจาหนาท่ีธุรการ พนักงานทุนหมุนเวียน ปวช. ๑ 

๑6 คนงาน พนักงานทุนหมุนเวียน ม.ปลาย ๑ 

17 เจาหนาท่ีคลังสินคา (คลังใน) พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๑ 

ฝายการเงินและบัญชี ๘ 

๑ พนักงานการเงินและบัญชี ส.4  ลูกจางประจำ ป.ตรี ๑ 

๒ พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ลูกจางประจำ ปวช. ๑ 

๓ พนักงานธุรการ ส 3  ลูกจางประจำ ปวช. ๑ 



๑๔ 

 

ลำดับ ตำแหนง ประเภท วุฒิ กรอบอัตรากำลัง 

๔ พนักงานธุรการ ส 3 ลูกจางประจำ ปวส. ๑ 

๕ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๑ 

๖ เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไป พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๑ 

๗ เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๑ 

๘ เจาหนาท่ีธุรการ พนักงานทุนหมุนเวียน ปวช. ๑ 

ฝายงบประมาณ ๖ 

๑ พนักงานการเงินและบัญชี ส.4  ลูกจางประจำ ป.ตรี ๓ 

๒ พนักงานพิมพ ส 3 ลูกจางประจำ ปวท. ๑ 

๓ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๒ 

ฝายบริหารท่ัวไป ๒๐ 

๑ พนักงานการเงินและบัญชี ส.4  ลูกจางประจำ ป.ตรี ๓ 

๒ พนักงานการเงินและบัญชี ส.3  ลูกจางประจำ ป.ตรี. ๑ 

๓ พนักงานการเงินและบัญชี ส.3  ลูกจางประจำ ปวช. ๑ 

๔ พนักงานการเงินและบัญชี ส.2  ลูกจางประจำ ปวช. ๑ 

๕ พนักงานพัสดุ ส.4 ลูกจางประจำ ป.ตรี ๑ 

๖ พนักงานพัสดุ ส.3  ลูกจางประจำ อนุปริญญา ๑ 

๗ พนักงานพิมพ ส.2 ลูกจางประจำ ปวช. ๑ 

๘ พนักงานธุรการ ส 3 ลูกจางประจำ ปวช. ๒ 

๙ พนักงานธุรการ ส 2 ลูกจางประจำ ม.ตน ๑ 

๑๐ พนักงานขับรถยนต ส.2  ลูกจางประจำ ม.3 ๒ 

๑๑ ชางไฟฟา พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๑ 

๑๒ เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไป พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๒ 

๑๓ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๑ 

๑๔ เจาหนาท่ีพัสดุ  พนักงานทุนหมุนเวียน ปวช. ๑ 

๑๕ พนักงานขับรถยนต พนักงานทุนหมุนเวียน ปวส. ๑ 

ฝายกฎหมาย ๒ 

1 นิติกร พนักงานทุนหมุนเวียน ปริญญาตรี ๒ 

ฝายนโยบายและแผนงาน 6 

๑ พนักงานธุรการ ส 3   ลูกจางประจำ ปวช. ๑ 

2 นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี 2 

3 นักวิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี 3 

ฝายตรวจสอบภายใน ๒ 

๑ นักวิชาการตรวจสอบภายใน พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ๒ 

รวมท้ังสิ้น ๗7 

  



๑๕ 

 

บทที่ ๒ สภาพปจจุบันดานการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 ปจจุบันระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ถือเปนสวนหนึ่งของระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร Skynet ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินุทนฯ ไดจัดทำแผนการพัฒนา
ฮารดแวรและดานซอฟตแวร จากการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีอยู พบวามีบางสวนท่ีจำเปนตองจัดหาทดแทน
และเพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถรองรับระบบสารสนเทศและระบบเครือขาย และพัฒนาการใหบริการกับประชาชนและ
ผูประกอบการอยางเพียงพอ ชวยใหระบบคอมพิวเตอรสามารถทำงานไดอยางตอเนื่อง และปองกันความเสียหาย    
ท่ีเกิดจากอุปกรณคอมพิวเตอร ขอมูลซอฟตแวร หรือจากผูใชงานเอง ตลอดจนมีการปรับปรุงอุปกรณตอพวง        
ใหทันสมัยและเพียงพอตอการใชงานอยูตลอดเวลา 

 ดานระบบเครือขาย กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดใชระบบสารสนเทศซ่ึงไดพัฒนาการใช
โปรแกรมสำหรับการสั่งซ้ือและการรายงานทางออนไลนจากสถานพยาบาลท่ัวประเทศมายังกลุมเงินทุนฯ โดยตรง 
รวมท้ังพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล ใหเชื่อมตอขอมูลของระบบขนสงวัตถุเสพติด 
ทางการแพทย ซ่ึงท้ัง 2 ระบบดังกลาวไดนำข้ึนสูระบบ Cloud Computing โดยเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรผาน
ระบบเครือขาย (Skynet) และการกำหนดสิทธิของผูใชงานในจำกัดการเขาถึงขอมูล  
 

 
 

รูปที่ ๒.๑ เครือขายสารสนเทศและดจิทิัลสำหรบัการใหบริการของกลุมเงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด 

  



๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒.๒ แผนผังระบบเครือขายสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภยัของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

  



๑๗ 

 

๒.๑  ดานอุปกรณสารสนเทศและดิจิทัล 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีอุปกรณดานสารสนเทศและดิจิทัล ดังตารางท่ี ๒.๑ 

รายการ จำนวน 
(เครื่อง) 

เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ ๗๘ 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 13 

เครื่องพิมพส ี 12 

เครื่องพิมพเลเซอร ขาวดำ 50 

เครื่องพิมพหัวเข็ม 9 

เครื่องสแกนเนอร 4 

เครื่องแมขาย ๒ 

คอมพิวเตอรแท็บเล็ต 5 

กลอง Webcam สำหรับ PC 5 

เครื่องสแกนบารโคด 3 

อุปกรณ RFID 

• RFID Reader 

• Antenna 

4 

 

ลายมือช่ือดิจิทัล 

• GlobalSign Extended SSL 
1 

ลายมือช่ือดิจิทัล 

• Personal Sign 2 Pro 
1 

ตู KIOS 

• ตูจอสัมผัส 

• เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล 

• ชุดเครื่องอานและกรอกขอมูลบัตรประชาชน 

• อุปกรณกันไฟฟารั่ว 

• เครื่องสำรองไฟ 

 

1 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๒.๑ จำนวนอุปกรณสารสนเทศ และดิจทิัล 



๑๘ 

 

๒.๒  ดานเครือขายคอมพิวเตอรและการเช่ือมโยงสารสนเทศและดิจิทัลภายในหนวยงาน 

 ปจจุบันกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีระบบสารสนเทศและดิจิทัลในการบริหารจัดการภายใน

หนวยงาน จำนวน ๑0 ระบบ ดังนี ้

๑. ระบบงานการจัดซ้ือวัตถุเสพติด  
๒. ระบบงานคลังวัตถุเสพติด 
๓. ระบบงานขายวัตถุเสพติด  
๔. ระบบรายงานวัตถุเสพติด  
๕. ระบบงบประมาณ 
๖. ระบบการเงินและบัญชี 
๗. ระบบงานจัดสงวัตถุเสพติด 
๘. ระบบงานบุคลากร 
๙. ระบบงานพัสดุ 
๑๐. ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปญหาและอุปสรรคของระบบงานปจจุบัน ไดแก การดำเนินงานของระบบสารสนเทศท่ียังไมบรูณาการ

ระบบกับกระบวนการทำงานจริง กลาวคือ ระบบท่ีพัฒนาใหมไดดำเนินการใชงานแลวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

แตการทำงานยังมีเหตุติดขัดจากตัวระบบ และกระบวนทำงานท่ีตองปรับปรุงใหม ซ่ึงเม่ือระบบและผูปฏิบัติงาน

สามารถปรับการทำงานเขาหากันได จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน รวมท้ังการไหลของขอมูลท่ีถูกตองและ

แมนยำ นำประโยชนมาสูการสรุปงาน และจัดทำรายงานประจำป รวมท้ังการตอบคำถามเฉพาะกิจ (Ad-hoc Report)           

ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

สำหรับในแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. 2565-2567) ฉบับนี้ ไดวางระบบโครงขาย
สารสนเทศใหอยูภายใตโครงขายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผาน Skynet เพ่ือลดตนทุนและคาใชจาย 
ในการบำรุงรักษาระบบลง 

๒.๓  ดานเครือขายคอมพิวเตอรและการเช่ือมโยงสารสนเทศและดิจิทัลกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดยายโครงขายใหอยูภายใต
โครงขายเน็ตเวิรคหลักของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงขอมูล    
มาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ในสวนของระบบท่ีใชงานเชื่อมตอระหวางกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด กับหนวยงานอ่ืนภายใน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนฯ ยังคงใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ 
ภายใตกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการรับ-สงเอกสาร ระบบประเมินผลการบริหาร
คาตอบแทนขาราชการ DPIS และ ระบบรายงานบริหารความเสี่ยง เปนตน 



๑๙ 

 

๒.๔  ดานเครือขายคอมพิวเตอรและการเช่ือมโยงสารสนเทศและดิจิทัลกับหนวยงานภาคเอกชน 

ดานระบบเครือขาย กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดใชระบบสารสนเทศซ่ึงไดพัฒนาการใช
โปรแกรมสำหรับการสั่งซ้ือ และการรายงานทางออนไลนจากสถานพยาบาลท่ัวประเทศมายังกลุมเงินทุนฯ โดยตรง 
รวมท้ังพัฒนาโปรแกรม Shipping tool มาใชพัฒนาระบบขนสงวัตถุเสพติด ซ่ึงท้ัง ๒ ระบบดังกลาวไดนำข้ึนสูระบบ 
Cloud Computing โดยการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร 
ผานระบบเครือขาย (Network) และมีการใชเทคโนโลยีดานการรักษาความปลอดภัย https และการกำหนดสิทธิ
ของผูใชงานในจำกัดการเขาถึงขอมูล  
 อยางไรก็ดี กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดยังประสบปญหาการเชื่อมโยงขอมูลจากสถานพยาบาล
เขามายังสวนกลางโดยผานระบบเครือขายของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีผลทำใหการบริการทางดานการสั่งซ้ือและ
การรายงานไมสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

๒.๕  ดานซอฟตแวร และเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีอุปกรณดานสารสนเทศและดิจิทัล ดังตารางท่ี ๒.๒ 
 

ลำดับท่ี                           รายการ 

๑.  ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 

๒.  Office Automation 

๓.  Microsoft Windows Server 

๔.  Antivirus NOS32 and End Point 

๕.  ระบบสารสนเทศของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

๖.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

๗.  ระบบประเมินผลการบริหารคาตอบแทนขาราชการ DPIS 

๘.  ระบบรายงานบริหารความเสี่ยง 

๙.  ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิดิจิทัล 
 

ตารางที่ ๒.๒ รายการซอฟตแวรที่ใชงาน 

๒.๖  ดานบุคลากร 

ปจจุบันกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีนักวิชาการคอมพิวเตอร ๒ อัตรา สังกัดฝายนโยบายและ
แผนงาน ซ่ึงหากดูจากสภาพปจจุบันของท้ังตัวระบบสารสนเทศท่ีใชงาน จำนวนปญหา และอายุของซอฟตแวร 
เทียบกับจำนวนอัตราตำแหนงของบุคลากรเฉพาะทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทัล จะเห็นไดวากลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ยังคงตองวิเคราะหการกำหนดอัตรากำลังของตำแหนงงานดังกลาวใหเหมาะสม ตอไปในอนาคต     
อีกดวย 



๒๐ 

 

บทที่ ๓ การวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

๓.๑  ความเปนมา 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕6๗) มีความสำคัญตอการกำหนดทิศทางการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สามารถใชเปนเครื่องมือ 
(Tools) ท่ีสำคัญในการบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย รวมท้ังการกระจายขอมูล ขาวสารไปสูผูรับบริการ
และประชาชน อีกท้ังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานตามพันธกิจ ลดความซ้ำซอนในการปฏิบัติงานและนำโปรแกรม
ประยุกตเพ่ือการใชงานเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับการปฏบิัติงาน  

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ของหนวยงาน 
โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕6๗) ไดจัดทำตามโครงราง และกรอบของแผนดังกลาวขางตน 
โดยมีเปาประสงคใหยุทธศาสตรของแตละแผนมีความเชื่อมโยงสอดคลองและสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง รวมท้ัง
วิสัยทัศน พันธกิจขององคกรและนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลท่ีจะนำพาประเทศไทยเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
อีกท้ัง การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วดานสารสนเทศและดิจิทัล แผนฉบับนี้ เนนการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ
และดิจิทัลเพ่ือนำมาเปนเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานสูการเปนองคกรสมรรถนะสูงดานสารสนเทศและดิจิทัล 
สถาปตยกรรมในสวนท่ีเก่ียวกับระบบสารสนเทศ และสถาปตยกรรมในสวนท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีใช แบงไดเปน 3 
ประเภทไดแก 

๑. สถาปตยกรรมองคกรในสวนท่ีเก่ียวกับธุรกิจ รวมตั้งแตโครงสรางการจัดความรับผิดชอบและหนาท่ี
ของเจาหนาท่ี โดยสามารถระบุไดวาใครทำงานอะไรและข้ึนอยูกับสายงานและใตบังคับบัญชาสายใด แตละสายงานตอง
ทำงานอะไรบาง และทำอยางไร ดวยกระบวนการทำงานอยางไร (Business Processes) ตองใชขอมูลแบบใด (Business Objects)  
เพ่ือใหบริการแกผูอ่ืนท้ังบุคคลภายนอกและภายในองคกร 

๒. สถาปตยกรรมองคกรสวนท่ีเปน Information Systems Architecture หมายถึงกลุมท่ีเปน
สถาปตยกรรมขอมูล (Data Architecture) และ Application architecture ประกอบดวยโครงสรางระบบซอฟตแวร 
และโครงสรางของขอมูลท่ีใชในแตละระบบงาน เปนระบบซอฟตแวรท่ีสนับสนุนการทำงานของกระบวนการ (Business 
Processes) ใน Business Architecture 

๓. สถาปตยกรรมองคกรสวนท่ีเปน Technology Architecture หมายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีมีความทันสมัยใชสนับสนุนการทำงานขององคกร รวมตั้งแตกลุมอุปกรณฮารดแวร ระบบเครือขายและระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ตลอดจนระบบ System Software ท้ังหมดท่ีสนับสนุนการทำงานของ Data Architecture และ Application 
Architecture 

 

 



๒๑ 

 

 สถาปตยกรรมองคกรท้ัง 3 สวนตองมีความสอดคลองและสงเสริมซ่ึงกันและกันอยูตลอดเวลา       
และท่ีสำคัญท้ังหมดตองสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร ถาทุกครั้งมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร จะมีผลกระทบตอ
สถาปตยกรรมองคกรท้ัง 3 ดาน และตองปรับเปลี่ยนไปตามยุทธศาสตรในลักษณะท่ีสอดคลองกันดวย ซ่ึงเปนเรื่องท่ีไมงาย
เพราะมีรายละเอียดมาก ถาไมมีการจัดทำเอกสารบันทึกโครงสรางของท้ังหมดในลักษณะเปนแผนพิมพเขียว หรือ 
Blueprints ท่ีใหผูท่ีเก่ียวของสามารถเขาใจรายการตาง ๆ ท่ีประกอบข้ึนเปนสถาปตยกรรมองคกรตามท่ีกลาว ก็จะเกิด
ความสับสนอยางมาก จึงสรุปไดวา Enterprise Architecture (EA) คือแผนพิมพเขียวท่ีบันทึกสาระรายละเอียดของ
สถาปตยกรรมเชิงโครงสรางของระบบองคกร ระบบซอฟตแวรและขอมูล เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) และ
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศดิจิทัลท่ีรองรับการทำงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดตามพันธกิจ     
เพ่ือบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนขององคกร 

 สำหรับระบบสารสนเทศและดิจิทัลท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจะนำมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ลดความผิดพลาด เพ่ิมความแมนยำ ไดแก เทคโนโลยีดานหุนยนต ดานปญญาประดิษฐ และเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 
เพ่ือใชสำหรับการทำงานทดแทนคนในภาวะฉุกเฉิน สามารถสั่งงานจากระยะไกลไดเพ่ือรองรับเหตุและอุบัติภัยท่ีไมคาดฝน 

๓.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมดวยวิธ ีSWOT (SWOT Analysis)  

กรอบแนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอม  
 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยใชวิธีการวิเคราะหสภาพแวดลอม    
ท่ีเปนปจจัยท้ังภายใน และภายนอก อันมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน หรือ SWOT Analysis เปนกระบวนการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ ภัยคุกคาม (S-Strength W-Weakness O-Opportunity T-Threat) ซ่ึงเปน
วิธีการท่ีรูจักและใชกันอยางแพรหลาย โดยมีกรอบแนวคิดในการวิเคราะหสภาพแวดลอมดังตอไปนี้  

 การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร : จะเก่ียวกับการวิเคราะหและพิจารณาทรัพยากรและ 
ความสามารถภายในองคกรทุก ๆ ดาน เพ่ือท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกรแหลงท่ีมาเบื้องตนของขอมูล         
เพ่ือการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือ ระบบขอมูลเพ่ือการบริหารท่ีครอบคลุมทุกดาน ท้ังในดานโครงสราง ระบบ 
ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงาน และทรัพยากรในการบริหาร รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงาน     
ท่ีผานมาขององคกรเพ่ือท่ีจะเขาใจสถานการณ และผลการดำเนินกลยุทธ กอนหนานี้ดวย โดยการพิจารณาในประเด็น
ดังตอไปนี้  

• จุดแข็งขององคกร (S-Strength) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผูท่ีอยูภายใน 
องคกร พบท่ีเปนขอไดเปรียบหรือจุดเดนขององคกร ท่ีควรนำมาใชในการพัฒนาองคกรได และ
ควรดำรงไวเพ่ือการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร  

• จุดออนขององคกร (W-Weakness) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผูท่ีอยูภายใน
องคกร พบท่ีเปนจุดดอยหรือขอเสียเปรียบขององคกร ท่ีควรปรับปรุงใหดีข้ึนหรือขจัดใหหมดไป 
อันจะเปนประโยชนตอองคกร   
 



๒๒ 

 

 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคกร :  ภายใตการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคกรนั้น 
สามารถคนหาโอกาส และภัยคุกคาม ทางการดำเนินงานขององคกรท่ีไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ท้ังใน และระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานขององคกร สภาพแวดลอมทางสังคม สภาพแวดลอมทางการเมือง 
และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีดิจิทัล อันเปนเครื่องมือ อุปกรณท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ โดยการ
พิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้  

• โอกาสทางสภาพแวดลอม (O-Opportunity) เปนการวิเคราะหปจจัยภายนอกองคกรวา ปจจัยใด
ท่ีสามารถสงผลกระทบท่ีเปนประโยชน ท้ังทางตรงและทางออมตอการดำเนินการขององคกร 
และองคกรสามารถฉกฉวยขอดีเหลานี้ มาเสริมสรางใหองคกรเขมแข็งข้ึนได 

• ภัยคุกคามทางสภาพแวดลอม (T-Threat) เปนการวิเคราะหปจจัยภายนอกองคกรวา ปจจัยใด    
ท่ีสามารถสงผลกระทบในทางท่ีจะกอใหเกิด ความเสียหายท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงองคกร
จำตองหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองคกรใหมี ความแข็งแกรงพรอมท่ีจะเผชิญแรงกระทบดังกลาว 

 

 

 

 

 

 ผลของการการวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีเปนปจจัยท้ังภายใน และภายนอก จะเปนขอมูลตั้งตนในการ
กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานดิจิทัลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใชวิธีใชเทคนิคการจับคู (SWOT Matching)  
จากตัวแปรท่ีไดทำการทบทวนเรียบรอยแลว โดยการนำตัวแปรดังกลาวใสใน TOWS Matrix เพ่ือทำการจับคูใหไดมาซ่ึง
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดิจิทัลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 ผลการวิเคราะห SWOT ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

การวิเคราะห SWOT ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. 2565 - 2567) มีการนำเหตุ 
และปจจัยท่ีเกิดข้ึนระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มาดำเนินการโดยวิเคราะหได ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1) มีอุปกรณ เทคโนโลยี ทรัพยากรเพียงพอ 
ตอการใชงาน 

1) ข้ันตอนการใหบริการใชเวลานาน 

2) มีนโยบายสนับสนุน พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือดำเนินการตามภารกิจ 
และรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรเขาสู 
Digital transformation 

2) ยังขาดระบบการจัดเก็บ และสืบคนขอมูล 
ท่ีใชในการตอบคำถามของเจาหนาท่ี 

3) มีการจัดทำสถาปตยกรรมองคกร  
(Enterprise Architecture : EA) ท่ีเปนศูนยกลาง
การปฏิบัติงานของสวนงานภายในองคกรครบถวน  

3) การจัดระบบงานสำหรับบุคลากรแตละสวนงาน 
ทับซอน ทำใหระบบงานยังไมเกิดรูปแบบ 
การทำงานแบบหวังผลเลิศ  
(Process Optimization) 

4) มีระบบงานสารสนเทศท่ีรองรับการดำเนินงาน 
ตามยุทธศาสตรและการปฏิบัติ ซ่ึงใหบริการ 
แกบุคลากรภายใน 

4) หนวยงานกำลังกาวเขาสูยุคของสังคมผูสูงอายุ  

5) ภัยคุกคามดาน Cyber Security เกิดข้ึนใหม
อยางรวดเร็ว และการเกิด Disruption  
ในการดำเนินงานของสวนงานตางๆ 

โอกาส (Opportunities) ผลกระทบ (Treats) 

1) เทคโนโลยีและเครื่องมือมีความหลากหลาย ราคาถูก
มากข้ึน สามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน
ไดมากข้ึน  

1) สถานการณท่ีไมคาดคิดมีผลกระทบ 
ตอการปฏิบัติงาน เชน โรคระบาด ภัยธรรมชาติ 

 

2) การเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิทัลสรางโอกาส        
การเรียนรู และพัฒนาระบบงานใหทันสมัย        
และ อำนวยความสะดวกแกผูมีสวนไดสวนเสีย            
ท้ังภายในและภายนอก  

2) การเปลี่ยนแปลงดานนโยบายท่ีรวดเร็ว             
ไมมีเวลาใหองคกรปรับตัว สรางความสับสน    
ใหผูปฏิบัติงาน 

 



๒๔ 

 

๓.๓  การวิเคราะห TOWS Metrix 

 จากการวิเคราะห SWOT กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดนำขอมูลมาเพ่ือจัดทำแผนกลยุทธโดยใช 
TOWS Metric ไดดังตอไปนี้ 

SO (Maxi-Maxi) เปนการใชจุดแข็งเพ่ิมโอกาส 

๑. พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กำกับดูแลวัตถุเสพติดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
๒. ควบคุมดูแล บำรุงรักษา จัดหาอุปกรณครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 
๓. พัฒนาระบบงานใหเขาสูการเปน Digital Transformation  
๔. สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะดาน Digital Information Literacy Skills  

ST (Maxi-Mini) เปนการใชจุดแข็งลดภัยคุกคาม 

๑. พัฒนาระบบงานใหเขาสูการเปน Digital Transformation 
๒. พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลวัตถุเสพติดทางการแพทยของประเทศ 

WO (Mini-Maxi) เปนการใชโอกาสท่ีมีเพ่ือลดจุดออน 

๑. พัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
๒. ควบคุมกำกับดูแลการใชงานระบบสารสนเทศดิจิทัลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (SLA) 

WT (Mini-Mini) เปนการใชกลยุทธแกจุดออนและภัยคุกคาม 

๑. พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กำกับดูแลวัตถุเสพติดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

ตารางรายละเอียดการวิเคราะห TOWS Metrix 

 External Opportunities (O) External Threats (T) 

Internal Strengths (S) 

๑. พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม 
กำกับดูแลวัตถุเสพตดิดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล 

๒. ควบคุมดูแล บำรุงรักษา จัดหาอุปกรณ
ครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

๓. พัฒนาระบบงานใหเขาสูการเปน 
Digital Transformation 

๔. สงเสริมบุคลากรใหมสีมรรถนะดาน 
Digital Information Literacy Skills 

๑. พัฒนาระบบงานใหเขาสูการเปน 
Digital Transformation 

๒. พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือเปนศูนยกลาง
ขอมูลวัตถุเสพติดทางการแพทยของ
ประเทศ 

Internal Weakness (W) 

 

๑. พัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

๒. ควบคุมกำกับดูแลการใชงานระบบ
สารสนเทศดจิิทัลของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ (SLA) 

๑. พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม 
กำกับดูแลวัตถุเสพตดิดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล 

 



๒๕ 

 

๓.๔  วิสัยทัศนดานสารสนเทศและดิจิทัล 
   

วิสัยทัศนดานสารสนเทศและดิจิทัล  

“เปนองคกรสมรรถนะสูงท่ีบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดกำหนดนิยามองคกรสมรรถนะสูง ๔ ขอดังนี้ 

1) ความเปนมาตรฐานระดับสากล (Standardization) หมายถึง มีเทคโนโลยีและขอมูลท่ีถูกตอง
สามารถนำมาใชยกระดับการทำงานของกลุมเงินทุนฯ ให เปนไปอยางมีมาตรฐานในการ
ดำเนินงานท้ังการใหบริการตอสถานประกอบการ และการดำเนินการภายในกลุมเงินทุนฯ 

2) ความแมนยำ (Accuracy) หมายถึง มีเทคโนโลยีและขอมูลท่ีสรางความแมนยำเท่ียงตรงและ
ถูกตองของกระบวนการทำงานและขอมูล ตอสถานประกอบการ หรือภายในกลุมเงินทุนฯ  

3) ความคลองตัว (Agility) หมายถึง มีเทคโนโลยีและขอมูลท่ีสามารถนำเอาศักยภาพของบุคลากร
ภายในกลุมเงินทุนฯ สรางบุคลากรท่ีมีความรูรอบดาน ทัศนคติการทำงานท่ีดี ทำงานทดแทนกันได 
และปรับขนาดองคกรใหเหมาะสมกับพันธกิจของกลุมเงินทุนฯ ท้ังในปจจุบัน และพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

4) การเคลื่อนยาย (Mobility) หมายถึง มีเทคโนโลยีและขอมูล ท่ีพรอมรับตอสถานการณอันไมคาดคิด 
พรอมใหบริการหรือปฏิบัติงานไดในทุกท่ีท้ังในและนอกสถานท่ีทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       รปูที่ 3.๑ แผนภูมนิิยามองคกรสมรรถนะสูงของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 



๒๖ 

 

๓.๕  พันธกิจดานสารสนเทศและดิจิทัล 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเสริมสรางทักษะ ความรูความสามารถ ในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเหมาะสมตอชีวิตวิถีใหมในอนาคต (Next Normal) จึงไดกำหนดใหพันธกิจ 
ดานสารสนเทศและดิจิทัลใหสอดคลองกับพันธกิจหลักขององคกร กลุมเงินทุนฯ ไว ๓ ขอดังนี้ 

พันธกิจดานสารสนเทศและดิจิทัล  

1. สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศวัตถุเสพตดิทางการแพทยเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญเพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลยาเสพติดระดับประเทศ 

 

๓.๖  ยุทธศาสตรดานสารสนเทศและดิจิทัลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ประเด็นยุทธศาสตรดานสารสนเทศและดิจิทัลของเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด 

SI๑ ควบคุมกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทัิลใหมีประสิทธิภาพ 

SI๒ พัฒนาองคกรเขาสูการเปน Digital Utility Organization 

SI๓ สงเสริมทักษะและความรอบรูของบุคลากรดานสารสนเทศและดิจิทัล 

 SI๑ กลุมเงินทุนฯ ไดพัฒนาระบบบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล และเริ่มใชงานในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีผานมายังมีความจำเปนท่ีตองควบคุมกำกับดูแลระบบฯ ใหผูปฏิบัติงานภายในกลุมเงินทุนฯ 
รวมท้ังผูใชงานภายนอกใหมีความเขาใจตอการใชงานระบบฯ เพ่ือทำใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 SI๒ คำนิยามของการเปน Digital Utility Organization คือการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการใหบริการ 
แกประชาชนโดยมุงเนนการเปนเครื่องมือดิจิทัล เพ่ืออำนวยความสะดวกตอประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังทางตรง 
และทางออม 

 SI๓ กลุมเงินทุนฯ จำเปนตองปรับเปลี่ยนการทำงาน และเพ่ิมพูนความรูความเขาใจดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลใหแกบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเขาสูองคกรสมรรถนะสูง และ
สังคมในยุคดิจิทัล 



๒๗ 

 

๓.๗  เปาหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕6๗) กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

สำหรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕6๗) กลุมเงินทุนฯ ไดตั้งเปาหมายเพ่ือ
การพัฒนาระบบสารสนเทศใหสอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตรดานสารสนเทศและ
ดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีเปาหมายท่ีจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือ
สำหรับการปฏิบัติงานและการใหบริการตอผูมีสวนไดสวนเสียท้ังทางตรงและทางออม โดยกลุมเงินทุนฯ วางกรอบ
ระยะเวลาและเปาหมายของแผนฯ ในระยะ 3 ปโดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕6๗ แบงเปนดังนี้     

 

 การปรับเปล่ียนองคกรสูความเปนดิจิทัล (พ.ศ. ๒๕๖๕)  

1) การปรับเปลี่ยนองคกรสูความเปนดิจิทัล  
2) มีระบบระบบริหารจัดการคลังสินคา และระบบ Tracking ท่ีมีประสิทธิภาพ 
3) มีเทคโนโลยีท่ีชวยการบริหารจัดการวัตถุเสพติดใหมีระสิทธิภาพของขอมูลดวยการนำเสนอ 

ดวยภาพ (Dashboard / GIS)  
4) ปรับปรุงและพัฒนา ความรูและทักษะดานดิจิทัลของบุคลากร 

 เปนองคกรสมรรถนะสูงดานสารสนเทศและดิจิทัล (พ.ศ. 2566-2567)  

1) มีระบบท่ีเชื่อมโยงกับคูสัญญา (supplier) 

2) นำเทคโนโลยีดิจิตัลตางๆ ท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

3) เปนศูนยกลางขอมูลดานการบริหารจัดการวัตถุเสพติดของประเทศ  

4) พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องใหเกิดความยั่งยืน  

 

เปาประสงคของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. 2565-2567)  

 เพ่ือใหการดำเนินการดานสารสนเทศและดิจิทัลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีทิศทางท่ีชัดเจน  
จึงไดกำหนดเปาประสงคแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. 2565-2567) ดังตอไปนี้  

 

 

 

มีระบบสารสนเทศและดิจิทัลดานการจัดหา การบริหารคลังสินคา 
การจําหนาย และการติดตามวัตถุเสพติดทางการแพทย

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ



๒๘ 

 

๓.๘  ความเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕6๗) กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรดานสารสนเทศ และดิจิทัล      
ของ อย. 

ยุทธศาสตรดานสารสนเทศ และดิจิทัล         
ของกลุมเงินทุนฯ 

Digitalization Smart Regulation 

พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม      
กำกับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพเชิงรุก    
และเปนมาตรฐานสากล 

ควบคุมกำกับดแูลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพ 

Smart Consumer 

พัฒนาศักยภาพและองคความรู 
ใหผูบริโภค รูเทาทันเก่ียวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

พัฒนาองคกรเขาสูการเปน  
Digital Utility Organization 

 

Digital Platform Smart Service 

พัฒนางานบริการสูความเปนเลิศ 
และใหผูประกอบการมีความสามารถ 
ในการแขงขัน 

Open Data Smart Organization 

พัฒนาและยกระดับองคกร 
ใหมีสมรรถนะสูง 

สงเสริมทักษะและความรอบรู 
ของบุคลากรดานสารสนเทศและดิจิทัล 

 
  



๒๙ 

 

๓.๙  ยุทธศาสตรดานสารสนเทศและดิจิทัลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕6๗) ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตรดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี SI ๑ ควบคุมกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพ    

วัตถุประสงค   :   เพ่ือควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศและดิจิทัลกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด   :   มีระบบสารสนเทศและดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกระบบ 
                     ประกอบดวย 4 กลยุทธ 

• SI๑๑ พัฒนาแผนปฏิบัติการดจิิทัลกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

• SI๑๒ ควบคุมกำกับดูแลการใชงานระบบสารสนเทศดิจิทัลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (SLA) 

• SI๑๓ พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กำกับดูแลวัตถุเสพติดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

• SI๑4 ดูแล บำรุงรักษา จัดหาอุปกรณครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

ยุทธศาสตรท่ี SI ๒ พัฒนาองคกรเขาสูการเปน Digital Utility Organization   

วัตถุประสงค   :   เพ่ือพัฒนาองคกรเขาสูการเปน Digital Utility Organization 

ตัวช้ีวัด   :   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรเขาสูการเปน Digital Utility Organization  

                    ประกอบดวย ๒ กลยุทธ 

• SI๒๑ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใชหลักการธรรมาภิบาลขอมูล  
      (Data Governance) ผานระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล 

• SI๒๒ พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลวัตถุเสพติดทางการแพทยของประเทศ 

SI ๓ สงเสริมทักษะและความรอบรูของบุคลากรดานสารสนเทศและดิจิทัล     

วัตถุประสงค   :   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานสารสนเทศและดิจิทัล                   

                     รวมท้ังมีจิตสำนึกท่ีดีตอการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตัวช้ีวัด   :   1.  รอยละของหลักสูตรฝกอบรมท่ีไดจัดหรือสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม  
               2. รอยละของบุคลากรท่ีมีทัศนคติเชิงบวก (GROWTH MINDSET) และทักษะดานสารสนเทศ                        

                      ประกอบดวย ๑ กลยุทธ 

• SI๓๑ สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะดาน Digital Information Literacy Skills 



๓๐ 

 

๓.๑๐  แผนท่ียุทธศาสตรดานสารสนเทศและดิจิทัลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕6๗ 

 

รูปที่ ๓.๓ แผนที่ยุทธศาสตรดานสารสนเทศและดิจิทัลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕6๗) 

 



๓๑ 

 

๓.๑๑  การติดตามและการประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผล เปนกลไกท่ีสำคัญท่ีจะทำใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบถึง
ความกาวหนา ความสำเร็จหรือความลมเหลวของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และนำไปสูการทบทวน 
ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเพ่ือแกไขปญหาใหเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณ จนสงผลใหการ
ดำเนินงานบรรลุตามเปาประสงคท่ีกำหนด ท้ังนี้ อาศัยหลักการ PDCA กลาวคือ มีการกำหนดยุทธศาสตร หรือ
แผนงาน/โครงการ (Plan) แลวนำแผนไปสูการปฏิบัติ (Do) ผานกระบวนการถายทอด การแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติ มีการติดตามผลการดำเนินงานวาเปนไปตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไวหรือไม (Check) และหากพบวาผลการ
ดำเนินงานไมเปนไปตามท่ีกำหนด จำเปนตองมีการปรับปรุงแผน (Action) ปรากฏตามรูปตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

โดยมีกลไกสำคัญท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 3 แนวทาง คือ  
1) การติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมสำคัญ 

ในรูปแบบของการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน รายไตรมาส และรายป  
เสนอตอผูบริหารทราบ  

2) การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหนวยงานดำเนินงาน (Outcome) โดยใชกลไก 
ของระบบการตรวจราชการ เพ่ือใหทราบถึงผลการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ เพ่ือสรุปเสนอไปยังผูบริหารสำหรับใชเปนขอมูลในการทบทวน ปรับปรุง
แผนการดำเนินงาน  

3) การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน / โครงการท่ีไดดำเนินการท้ังหมด 
เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน  

๓.๑๒  การทบทวนอยางตอเนื่อง  
จัดใหมีการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลท้ังระยะยาว และระยะสั้นเปนประจำทุกป เพ่ือให

ตอบสนองตอนโยบายยุทธศาสตรในระดับตาง ๆ ท่ีมีการปรับเปลี่ยนตลอดจน ปจจัยสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง 
 



๓๒ 

 

บทที่ ๔ แผนปฏิบตัิการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕6๗) กลุมเงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด 

กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ 2566 2567 

ประเด็นยุทธศาสตร SI ๑  ควบคุมกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทัิลใหมีประสิทธภิาพ 

ตัวชี้วัด : มีระบบสารสนเทศและดิจิทัลท่ีมีประสิทธภิาพครอบคลมุทุกระบบ 

เปาประสงค : เพ่ือควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศและดิจิทัลกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ 

๑.๑ พัฒนาแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกลุมเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพตดิ 

เพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับความกาวหนา
ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และดิจิทัล 

รอยละของความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

 

90 95 100 โครงการทบทวนและ 
จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล   
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลประจำป 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

๑.๒ ควบคมุกำกับดูแลการใช
งานระบบสารสนเทศดิจิทัล
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพตดิ (SLA) 

เพ่ือดำเนินงาน กำกับดูแล 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลใหเปนไปตาม SLA 
(Service Level Agreement) 

1. รอยละของการดำเนินงาน
การใหบริการตาม SLA 

2. รอยละของการแกไขปญหา
ท่ีขัดของใหเปนไปตาม SLA 

80 90 100 แผนงานกำกับดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลใหเปนไปตาม SLA 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

๑.๓ พัฒนาระบบและกลไก
การควบคุม กำกับดูแล 
วัตถุเสพตดิดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล  

เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดจิิทัลและกลไก     
ท่ีใชควบคุมกำกับดูแล 
วัตถุเสพตดิ 

 

รอยละความสำเรจ็ของการ
พัฒนาระบบและกลไกการ
ควบคุม กำกับดูแลวัตถุเสพติด
ทางการแพทยดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล 

100 100 100 ๑. โครงการการจดัใหมีระบบ
สารสนเทศ และ/หรือ ระบบ
ดิจิทัลท่ีสนับสนุนการบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียน      
(ภาคบังคับ ๓) 

1. ฝายจัดซื้อ 

2. ฝายบริหาร
ท่ัวไป 

3. ฝายนโยบาย
และแผนงาน 



๓๓ 

 

กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ 2566 2567 

- ตอ - 

๑.๓ พัฒนาระบบและกลไก
การควบคุม กำกับดูแล 
วัตถุเสพตดิดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล  

- ตอ - 

เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดจิิทัลและกลไก 
ท่ีใชควบคุมกำกับดูแล 
วัตถุเสพตดิ 

 

- ตอ - 

รอยละความสำเรจ็ของการ
พัฒนาระบบและกลไกการ
ควบคุม กำกับดูแลวัตถุเสพติด
ทางการแพทยดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล 

100 100 100 ๑.๑. โครงการนำเทคโนโลยมีา
ใชในการรักษาความปลอดภัย
ของคลังวัตถุเสพติดฯ 

๑.๒. โครงการแขนกลประดิษฐ 
(Arm Robot) เพ่ืออำนวย
ความสะดวกในคลังสินคา 

1.3.  โครงการพัฒนา
กระบวนการติดตามการกระจาย
ของวัตถุเสพติดทางการแพทย  
(Smart Regulation)  

1. ฝายจัดซื้อ 

2. ฝายบริหาร
ท่ัวไป 

3. ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

1.4 ควบคมุดูแล บำรุงรักษา 
จัดหาอุปกรณครภุัณฑ 
ใหมีประสิทธิภาพพรอม 
ใชงาน 

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
บำรุงรักษา ใหอุปกรณพรอม
สำหรับ 
การใชงานอยูเสมอ 

รอยละของความสำเร็จ 
การควบคุมดูแล บำรุง รักษา  
จัดหาอุปกรณครภุัณฑ 
ใหมีประสิทธิภาพ พรอมใชงาน 

100 100 100 1.1 การจัดหาครภุัณฑ
คอมพิวเตอรทดแทน / 
เพ่ิมเตมิ 

1.2 การจัดจางบำรุงรักษา 
ระบบสารสนเทศเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ 

1.3 การซอมบำรุง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ตอพวง  

 

 

1. ฝายบริหาร
ท่ัวไป 

2. ฝายนโยบาย
และแผนงาน 



๓๔ 

 

กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ 2566 2567 

ประเด็นยุทธศาสตร SI ๒  พัฒนาองคกรเขาสูการเปน Digital Utility Organization 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรเขาสูการเปน Digital Utility Organization 

เปาประสงค : เพ่ือพัฒนาองคกรเขาสูการเปน Digital Utility Organization 

๒.๑ พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทำงานโดยใช
หลักการธรรมาภิบาลขอมูล  
(Data Governance)  
ผานระบบเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพตดิดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงาน
ใหมีประสิทธิภาพ ผานระบบ
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ
ดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละของระบบงานท่ีนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
มาใชเพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และ/หรือ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน (ภาคบังคับ ๑) 

• กิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุนใหบุคลากร 
ในองคกรใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล 
ในการปฏิบัติงาน  
(ระบบเงินทุนฯ ดิจิทัล) 

2. โครงการสำหรับ
ประชาชน/ผูใชบริการไดรับ
ความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองตามความตองการ 
(ภาคบังคับ ๒) 

• กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน 
ใหผูรับบริการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและดิจิทัลในการ

ดำเนินการ (ระบบจำหนาย

วัตถุเสพตดิฯ ออนไลน และ

ระบบการรายงานออนไลน) 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ 2566 2567 

- ตอ - 

๒.๑ พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทำงานโดยใช
หลักการธรรมาภิบาลขอมูล  
(Data Governance)  
ผานระบบเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพตดิดิจิทัล 

 

- ตอ - 

เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงาน
ใหมีประสิทธิภาพ ผานระบบ
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ
ดิจิทัล 

 

 

- ตอ - 

รอยละของระบบงานท่ีนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
มาใชเพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

90 95 100 3. โครงการจัดใหมีระบบ
สารสนเทศ และ/หรือ  
ระบบดิจิทัลเพ่ือชวยการ
สื่อสารท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีเหมาะสมกับ  
ทุนหมุนเวียน (ภาคบังคับ ๔) 

• กิจกรรมเผยแพรขอมูล
สารสนเทศผานชองทาง
ดิจิทัลกลุมเงินทุน ฯ 
(เว็บไซดเงินทุนฯ LINE FB 
Openchat Helpdesk) 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

๒.๒ พัฒนาฐานขอมลู     
เพ่ือเปนศูนยกลางขอมลู 
วัตถุเสพตดิทางการแพทย     
ของประเทศ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดิจิทัลและขอมูลท่ีมีในระบบ 
ใหถูกนำมาใชประโยชน     
เปนศูนยกลางขอมลูยาเสพตดิ
ทางการแพทยของประเทศ
ใหแกผูสั่งใชและประชาชน
ท่ัวไป 

รอยละความสำเรจ็ของการ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ดิจิทัลและขอมูลท่ีมีในระบบ  
ใหถูกนำมาใชประโยชน      
เปนศูนยกลางขอมลูยาเสพตดิ
ทางการแพทยของประเทศ 

80 90 100 1. การจดัทำศูนยกลางขอมูล
วัตถุเสพตดิทางการแพทย
ของประเทศ 

2. การจัดทำขอมูลท่ีแสดงผล
ดวยภาพ   
(กราฟ / Dash board / GIS) 

ฝายจัดซื้อ 

 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 



๓๖ 

 

กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ 2566 2567 

ประเด็นยุทธศาสตร SI ๓  สงเสริมทักษะและความรอบรูของบุคลากรดานสารสนเทศและดิจิทัล 

ตัวชี้วัด :  1.  รอยละของหลักสตูรฝกอบรมท่ีไดจัดหรือสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม  
             2. รอยละของบุคลากรท่ีมีทัศนคติเชิงบวก (GROWTH MINDSET) และทักษะดานสารสนเทศ                        

เปาประสงค : เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานสารสนเทศและดิจิทัล รวมท้ังมีจิตสำนกึท่ีดีตอการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๑ สงเสริมบุคลากรใหมี
สมรรถนะดาน Digital 
Information Literacy 
Skills 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ 
ความรอบรูดาน Digital 
Information Literacy Skills 
ใหแกบุคลากร 

รอยละของบุคลากรท่ีผานการ
ประเมินผลสมรรถนะตามเกณฑ
ท่ีองคกรกำหนด 

80 90 100 โครงการจดัการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล 

 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 



๓๗ 

 

บทที่ ๕ แผนปฏิบตัิการดิจิทัลกลุมเงนิทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๑  การกำหนดความสำคัญของโครงการ 

ทฤษฎี Weighted Metrix คือการใหคะแนนน้ำหนักของความตองการในการจัดทำ ปรับปรุง 
และดำเนินการตามนโยบายท่ีไดรับจากรัฐบาล หรือหนวยงานตนสังกัด๑ ซ่ึงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดเลือกใชทฤษฎีนี้เพ่ือวิเคราะห และลำดับความสำคัญของโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการดิจิตอล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดเง่ือนไขและใหน้ำหนักตามนโยบาย Thailand 
๔.๐ มุงเนนท่ีหลักการของ Digital Economic การอำนวยความสะดวกตอผูรับบริการ การอำนวยความ
สะดวกตอผูปฏิบัติงาน ความโปรงใสตรวจสอบได และการบูรณาการขอมูลท้ังภายในและภายนอกองคกร 
สำหรับการกำหนดคาน้ำหนักของเง่ือนไขมี 4 ขอ 

1) การสนองนโยบายรฐั 
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
3) การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
4) งบประมาณลงทุนและความคุมทุน 

โครงการ 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา (ความคุมคาการลงทุน) คะแนน 
(๑๐๐) 

ลำดับ 

การสนอง   
นโยบายรัฐ 

(๓๐) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการฏิบตัิงาน 

(๒๕) 

การสนองประโยชน 
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๒๕) 

งบประมาณลงทุน
และความคุมทุน 

(๒๐) 

๑. โครงการทบทวนและ
จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลประจำป 

๓๐ ๒๕ ๒๕ ๒๐ ๑๐๐  (๑) 

๒. การกำกับดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลใหเปนไปตาม SLA 

๓๐ ๒๕ ๒๕ ๑๐ ๙๐  (10) 

๓. โครงการนำเทคโนโลยี
มาใชในการรักษาความ
ปลอดภยัของคลังวัตถุเสพติด 

๓๐ ๒๕ ๒๕ ๑7 ๙7  (3) 

๔. โครงการแขนกล
ประดิษฐ (Arm Robot) 
เพ่ืออำนวยความสะดวก 
ในคลังสินคา 

๓๐ ๒๕ ๒๕ ๑๘ ๙๘  (๒) 



๓๘ 

 

โครงการ 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา (ความคุมคาการลงทุน) คะแนน 
(๑๐๐) 

ลำดับ 

การสนอง   
นโยบายรัฐ 

(๓๐) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการฏิบตัิงาน 

(๒๕) 

การสนองประโยชน 
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๒๕) 

งบประมาณลงทุน
และความคุมทุน 

(๒๐) 

5. โครงการพัฒนามาตรฐาน 
การติดตามและการกระจาย 
วัตถเุสพติดทางการแพทย 
(Smart Ragulation) 

๓๐ ๒๕ ๒๕ ๑7 ๙7  (4) 

6. กิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุนใหบุคลากร 
ในองคกรใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล 
ในการปฏิบัติงาน  
(ระบบเงินทุนหมุนเวยีน 
ยาเสพตดิดิจทิัล) 

๓๐ ๒3 ๒๐ ๑๐ ๘3  (13) 

7. การจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรทดแทน / 
เพ่ิมเติม 

๓๐ 24 ๒๐ 20 94 (6) 

8. การจัดจางบำรุง รักษา
ระบบสารสนเทศเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

๓๐ 24 ๒๐ 20 94 (7) 

9. การซอมบำรุง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวง 

๓๐ 23 ๒๐ 19 93 (8) 

10. กิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุนใหผูรับบริการ 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลในการดำเนนิการ  
(งานระบบเงินทุนหมุนเวยีนยา
เสพติดดิจิทัล) 

๓๐ ๒๐ ๒5 ๑๐ ๘5  (12) 

11. กิจกรรมเผยแพร
ขอมูลสารสนเทศผาน
ชองทางดิจิทัลของกลุม
เงินทุนฯ 

๓๐ ๒๐ ๒๕ ๒๐ ๙๕  (5) 

12. กิจกรรมการจัดทำ
แผนงานศูนยขอมูล 
วัตถุเสพติดทางการแพทย
ของประเทศ 

๓๐ ๒๓ ๒๕ ๑๐ ๘๘  (11) 



๓๙ 

 

โครงการ 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา (ความคุมคาการลงทุน) คะแนน 
(๑๐๐) 

ลำดับ 

การสนอง   
นโยบายรัฐ 

(๓๐) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการฏิบตัิงาน 

(๒๕) 

การสนองประโยชน 
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๒๕) 

งบประมาณลงทุน
และความคุมทุน 

(๒๐) 

13. กิจกรรมการจัดทำ
ขอมูลท่ีแสดงผลดวยภาพ  
(กราฟ / Dash board / 
GIS) 

๓๐ ๒๐ ๒๐ ๑๕ ๘๕  (14) 

๑4. โครงการจัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล 
(ความรูและความสามารถ) 

๓๐ ๒๕ ๒๕ ๑3 ๙3  (9) 

 



๔๐ 

 

๕.๒  แผนปฏิบัติการดิจิทลักลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนงาน / กิจกรรม /
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการทบทวน
และจัดทำแผนปฏบัิติ
การดิจิทัล (ระยะยาว) 
และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจำป 

เพ่ือทบทวบแผน
การปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจำป 

ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
แผนปฏิบัติการดจิิทัลและ
แผนปฏิบัติการประจำป 

ระดับ ๑                              
ดำเนินการจัดประชุม 

ระดับ ๒                                        
จัดทำรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล    

ระยะยาว  

ระดับ 3                                             
เสนอรางแผนฯ ขอความเห็นชอบ  

ตอ คกก. บริหารเงินทุนฯ 
เห็นชอบ 

ระดับ 4                                     
ปรับรางแผนตามขอเสนอ            
ตอ คกก. บริหารเงินทุนฯ 

ระดับ 5                                               
แจงเวียนแผนฯ ใหผูบริหารและ

เจาหนาท่ีรับทราบ 

 

ระดับ   
๕ 

1) จัดทำโครงการ ประสานงาน  
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเตรียมการจัด
ประชุม 

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3) จัดทำสรุปผลการจดัทำ
โครงการเสนอ อย.รับทราบ 

4) จัดทำรางแผนฯ 

5) นำเสนอรางแผนฯ ตอ
คณะกรรมการบรหิารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิพิจารณา 

6) ปรับปรุง/แกไข/ แผนฯ ฉบับ
สมบูรณ 

7) เสนอ อย.ขออนุมัติใชแผนฯ 
และแจงเวียนเจาหนาท่ี 

  

 
  

 

๕๐,๐๐๐.- ฝายนโยบาย
และแผนงาน 



๔๑ 

 

แผนงาน / กิจกรรม /
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๒. การกำกับดูแล
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
ใหเปนไปตาม SLA 
(Service Level 
Agreement) 

เพ่ือดำเนินงาน 
กำกับดูแล ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัลใหเปนไป
ตาม SLA  

1. รอยละของการดำเนินงานการ
ใหบริการตาม SLA 

2. รอยละของการแกไขปญหาท่ี
ขัดของใหเปนไปตาม SLA 

รอยละ 
100 

1) จัดทำแผนการกำกับดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลใหเปนไปตาม SLA 

2) ดำเนินการตามแผนฯ 

3) รายงานผลการดำเนินงาน     
ตอผูบริหาร 

    - ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

3. โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศ และ/หรือ ระบบดิจิทัลท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน  (ภาคบังคับ ๓) 

๓.๑ โครงการนำเทคโนโลย ี

มาใชในการรักษา 
ความปลอดภัยของ 
คลังวัตถุเสพติด 

เพ่ือใหไดมาซึ่งแบบ
ราง และ TOR 
สำหรับการขอ
งบประมาณ 
ในการจัดทำ
โครงการ 

มีรางแบบพรอม TOR งบประมาณ 

 

1 เลม 1) จัดเตรียมขอมลูโครงสราง
พ้ืนฐานของอาคารฯ และคลัง
วัตถุเสพตดิ  

2) ศึกษา จัดหาขอมูล  

3) รวบรวม จัดทำรายงาน  

4) รายงานผลผูบริหารทราบ 

    30,000.- 1. ฝายจัดซื้อ 

2. ฝาย
บริหารท่ัวไป 

 

๓.๒ โครงการแขนกล
ประดิษฐ (Arm Robot)  
เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในคลังสินคา 

เพ่ือใหไดมาซึ่งแบบ
ราง และ TOR 
สำหรับการขอ
งบประมาณ 
ในการจัดทำ
โครงการ 

มีรางแบบพรอม TOR งบประมาณ 

 

1 เลม 1) จัดเตรียมขอมลูโครงสราง
พ้ืนฐานของอาคารฯ และคลัง
วัตถุเสพตดิ  

2) ศึกษา จัดหาขอมูล  

3) รวบรวม จัดทำรายงาน  

4) รายงานผลผูบริหารทราบ 

    100,000.- 1. ฝายจัดซื้อ 

2. ฝาย
บริหารท่ัวไป 

 



๔๒ 

 

แผนงาน / กิจกรรม /
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๓.3 โครงการพัฒนา
กระบวนการติดตาม 
การกระจายของวัตถุเสพตดิ
ทางการแพทย  
(Smart Regulation) 

เพ่ือใหไดมาซึ่งแบบ
ราง และ TOR 
สำหรับการขอ
งบประมาณ 
ในการจัดทำ
โครงการ 

มีรางแบบพรอม TOR งบประมาณ 

 

1 เลม 1) จัดเตรียมขอมลูกระบวนการ
กระจายวัตถุเสพติดฯ 

2) ศึกษา จัดหาขอมูล  

3) รวบรวม จัดทำรายงาน  

4) รายงานผลผูบริหารทราบ 

    - 1. ฝายขาย 

2. ฝาย
นโยบายและ
แผนงาน 

 

4. การจดัหาครภุณัฑ
คอมพิวเตอรทดแทน / 
เพ่ิมเตมิ 

เพ่ือใหมี
คอมพิวเตอร 
ท่ีมีประสิทธิภาพ
รองรับการใชงาน
ใหเพียงพอและ
เหมาะสม 

รอยละความสำเรจ็ของการดำเนิน 
การจัดหาครุภณัฑคอมพิวเตอร
ทดแทน / เพ่ิมเตมิ 

ระดับ ๑   รอยละ 60 

ระดับ ๒   รอยละ 70  

ระดับ ๓   รอยละ 80 

ระดับ ๔   รอยละ 90 

ระดับ ๕  รอยละ 100 

รอยละ 
100 

1) ดำเนินการสำรวจความ
ตองการใชงาน 

2) จัดทำแผนจดัซื้อจัดจาง 

3) ดำเนินการตามแผน 

4) รายงานผลผูบริหารทราบ 

 

ไตรมาส 
4 ป 64 

   760,3๐๐.- ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

5. การจดัจางบำรุง 
รักษาระบบสารสนเทศ
เงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพตดิ   

เพ่ือใหเกิดการ
บำรุงรักษาระบบ
สารสนเทศภายใน
กลุมเงินทุนฯ ให
เปนไปตาม SLA 
(Service Level 
Agreement ) 

รอยละของการบริหารจัดการ 
 ใหเปนไปตาม (SLA) 

ระดับ ๑   นอยกวารอยละ ๗๐ 

ระดับ ๒   รอยละ ๗๐ - ๘๐ 

ระดับ ๓   รอยละ ๘๐ - ๙๐ 

ระดับ ๔   รอยละ ๙๐ - ๙๙ 

ระดับ ๕   รอยละ ๑๐๐ 

รอยละ 
100 

1) ดำเนินการตามข้ันตอนจดัซื้อ
จัดจาง 

2) บริหารจดัการและควบคุมการ
ทำงานใหเปนไปตามขอตกลงฯ 

3) ประเมินผลการบริหารจัดการ
แผนฯ 

4) รายงานผลตอผูบังคับบัญชา 

    1,000,000.- ฝายนโยบาย
และแผนงาน 



๔๓ 

 

แผนงาน / กิจกรรม /
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

6. การซอมบำรุง
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง 

เพ่ือใหมี
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง 
ท่ีใชในการทำงาน 
มีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

รอยละของจำนวนคอมพิวเตอร 
ท่ีพรอมใชงาน 

ระดับ ๑   รอยละ 60 

ระดับ ๒   รอยละ 70  

ระดับ ๓   รอยละ 80 

ระดับ ๔   รอยละ 90 

  ระดับ ๕  รอยละ 100 

รอยละ 
100 

1) รับเรื่องจากผูใชบริการ  

2) วิเคราะหตรวจสอบ แกไข 
อาการเสยีเบ้ืองตน เพ่ือหาสาเหต ุ
การเสยีกอนดำเนินการแจงซอม 

3) ดำเนินการซอม หรือแจงซอม  

4) แจงผลการซอมกับผูใชบริการ  

5) สงมอบคอมพิวเตอรใหกับ
ผูใชบริการ 

    97,500.- ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

7. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และ/
หรือ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน  
(ภาคบังคับ ๑) 

• กิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุนให
บุคลากรในองคกร
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานของ
ระบบเงินทุนฯ 

เพ่ือใหบุคลากร 
ในองคกรใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงาน 

รอยละของบุคลากรท่ีมีการใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระดับ ๑  

ไมนอยกวารอยละ 59 

ระดับ ๒ 

อยูระหวางรอยละ 6๐ - 69 

ระดับ ๓ 
อยูระหวางรอยละ 70 - 7๙ 

ระดับ ๔ 

อยูระหวางรอยละ 80 - 89 

ระดับ ๕ 
มากกวารอยละ 90 – 100 

รอยละ
70 

1) จัดทำแผนสงเสริม สนับสนุน
ใหบุคลากรในองคกรใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

2) เสนอขออนุมัติแผน 

3) ดำเนินการตามแผน 

4) จัดทำแบบประเมิน 

5) นำผลการประเมินมาปรับปรุง 

6) รายงานผลการดำเนินงาน 

    - ฝายนโยบาย
และแผนงาน 



๔๔ 

 

แผนงาน / กิจกรรม /
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

8. โครงการสำหรับ
ประชาชน/ผูใชบริการ
ไดรับความสะดวกและ
ไดรับการตอบสนอง
ตามความตองการ 
(ภาคบังคับ ๒) 

• กิจกรรมควบคุมการ
ใชงานระบบเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ
ดิจิทัล  
- ระบบการสั่งซื้อ
วัตถุเสพตดิ  
- ระบบการรายงาน
การใชวัตถุเสพตดิ 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวก และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให
บรรลเุปาหมายท่ี
กำหนด 

รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการผานชองทางออนไลน 

ระดับ ๑  
ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจ 

ไมนอยกวารอยละ 59 

ระดับ ๒ 
ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจ 
อยูระหวางรอยละ 6๐ - 69 

ระดับ ๓ 

ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจ 
อยูระหวางรอยละ 70 - 7๙ 

ระดับ ๔ 
ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจ 
อยูระหวางรอยละ 80 - 89 

ระดับ ๕ 
ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจ 
มากกวารอยละ 90 – 100 

รอยละ 
90 

1) สรางแบบประเมินเพ่ือวัด
ความพึงพอใจของการใชงาน
ระบบ 

2) สำรวจความพึงพอใจของการ
ใชงานระบบ 

3) ประเมินผลการใชระบบการ
สั่งซื้อวัตถุเสพติด และระบบ
การรายงานการใชวัตถุเสพตดิ 

4) สรุปผลการแบบประเมิน 

5) รายงานผลการประเมิน 

    - ฝายนโยบาย
และแผนงาน 



๔๕ 

 

แผนงาน / กิจกรรม /
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

9. โครงการจัดใหมี
ระบบสารสนเทศ และ/
หรือ ระบบดิจิทัลเพ่ือ
ชวยการสื่อสารท้ัง
ภายในและภายนอก 
ท่ีเหมาะสมกับ 
ทุนหมุนเวียน  
(ภาคบังคับ ๔) 

• กิจกรรมเผยแพร
ขอมูลสารสนเทศ
ผานชองทางดิจิทัล 

เพ่ือสื่อสารขอมูล
ใหแกผูเก่ียวของ
ท้ังภายในและ
ภายนอกผาน
ชองทางดิจิทัล 

รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ี
เผยแพรผานชองทางดิจิทัล 

ระดับ ๑  
ขอมูลสารสนเทศท่ีเผยแพร 

ไมนอยกวารอยละ ๕9 

ระดับ ๒ 
ขอมูลสารสนเทศท่ีเผยแพร            
อยูระหวางรอยละ ๖0-๖9 

ระดับ ๓ 
ขอมูลสารสนเทศท่ีเผยแพร 
อยูระหวางรอยละ ๗0-๗๙ 

ระดับ ๔ 
ขอมูลสารสนเทศท่ีเผยแพร 
อยูระหวางรอยละ ๘0-๘๙ 

ระดับ ๕ 
ขอมูลสารสนเทศท่ีเผยแพร 
มากกวารอยละ ๙0 – ๑๐๐ 

 

รอยละ 

90 

1) จัดทำคูมือการปฏิบัตติิงาน 
SOP 

2) จัดทำแบบฟอรมเผยแพร
ขอมูลสารสนเทศของกลุม
เงินทุนฯและเสนอผูบริหาร
เห็นชอบ 

3) เสนอผูบริหารอนุมัติ
แบบฟอรม 

4) ดำเนินการตามข้ันตอนใน 
SOP  

5) รายงานผลการดำเนินงาน 

 

    - ฝายนโยบาย
และแผนงาน 



๔๖ 

 

แผนงาน / กิจกรรม /
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

10. กิจกรรมการจดัทำ
แผนงานศูนยขอมูล 
วัตถุเสพตดิทาง
การแพทยของประเทศ 

เพ่ือศึกษารวบรวม 
ขอมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับวัตถุเสพ
ติด ทาง
การแพทย 

ระดับความสำเร็จของการศึกษา
รวบรวมขอมลูเพ่ือการจัดทำ

ฐานขอมลู 

ระดับ 1 
กำหนดมาตรฐานขอมลูท่ีตองการ
และรวบรวมรายช่ือและเอกสาร
กำกับวัตถุเสพตดิท่ีอยูในระบบ 

ระดับ 2 
มีการสำรวจความคิดเห็นของ

สถานพยาบาล 

ระดับ 3 
สรุปขอมลูจากแบบสำรวจ 

ระดับ 4 
จัดทำแผนการดำเนินงานการ
จัดทำศูนยขอมลูวัตถุเสพติด 

ระดับ 5 
รายงานผลการดำเนินงาน 

ระดับ   
๕ 

1) กำหนดมาตรฐานขอมลูท่ี
ตองการ 

2) รวบรวมรายช่ือและเอกสาร
กำกับวัตถุเสพตดิท่ีอยูใน
ระบบ 

3) รวบรวมขอมลูเพ่ิมเติมในสวน 
ท่ีขอมูลยังไมตรงตามแบบ
มาตรฐานในขอ ๑. 

4) สำรวจความคิดเห็นของ
สถานพยาบาลเพ่ือใหทราบ
ขอความตองการในการใช
ขอมูลวัตถุเสพติดทาง
การแพทย 

5) สรุปขอมลูจากแบบสำรวจ 

6) ศึกษาความเปนไปไดในการ
จัดทำศูนยกลางขอมูลวัตถุเสพ
ติดของประเทศ 

7) จัดทำแผนการดำเนินงานการ
จัดทำศูนยขอมลูวัตถุเสพติด
ทางการแพทย 

8) รายงานผลการดำเนินงาน 

 

    - ฝายจัดซื้อ 



๔๗ 

 

แผนงาน / กิจกรรม /
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

11. กิจกรรมการจดัทำ
ขอมูลท่ีแสดงผลดวย
ภาพ (กราฟ / Dash 
board / GIS) 

เพ่ือนำเสนอ
ขอมูล ขอเท็จจริง 
หรือการยืนยัน
ขอมูลใหผูบริหาร
และผูท่ีเก่ียวของ
รับทราบ 

ระดับความสำเร็จของการศึกษา
โครงการฯ 

ระดับ ๑ 
การเตรียมขอมลูใหอยูในรูปแบบ 

ท่ีพรอมจะทำการประมวลผล 

ระดับ ๒ 
นำขอมูลท่ีเตรียมไวมาทำการ

วิเคราะห และประมวลผล เพ่ือให
ไดผลลัพธท่ีเปนประโยชน สามารถ

นำไปใชงานได 

ระดับ ๓ 
ทดสอบการนำผลลัพธท่ีไดมา

แสดงผลดวยภาพ  

ระดับ ๔ 
จัดทำสรุปผลและรายงาน 

ใหผูบริหารทราบ 

ระดับ ๕ 
สามารถแสดงผลขอมลูดวยภาพ 
(กราฟ / Dash board / GIS)  
ใหผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ

รับทราบ 
 

 

ระดับ   
๕ 

1) รวบรวมขอมลู 

2) จัดเตรียมขอมลูเพ่ือการ
ประมวลผล 

3) ทำการทดสอบการนำผลลัพธ
ท่ีไดจากการประมวลผล 
มาแสดงผลเปนภาพ 

4) สรุปผลและรายงานผลให
ผูบริหารทราบ 

5) แสดงผลขอมูลดวยภาพ 
(กราฟ / Dash board / 
GIS)  
ใหผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ
รับทราบ 

 

 

    - ฝายนโยบาย
และแผนงาน 



๔๘ 

 

แผนงาน / กิจกรรม /
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑  ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

12. โครงการจดัการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะดจิิทัล 

(ความรู และ
ความสามารถ) 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ใหมีความรู 
ทักษะ
ความสามารถ 
สอดคลองกับ
สมรรถนะตาม
เกณฑท่ีองคกร
กำหนด 

รอยละของบุคลากรท่ีผานการ
พัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรท่ี

กำหนด 

ระดับ ๑  
บุคลากรผานการพัฒนาไมนอยกวา

รอยละ ๕9 

ระดับ ๒ 
บุคลากรผานการพัฒนา            

อยูระหวางรอยละ ๖0-๖9 

ระดับ ๓ 
บุคลากรผานการพัฒนา            

อยูระหวางรอยละ ๗0-๗๙ 

ระดับ ๔ 
บุคลากรผานการพัฒนา            

อยูระหวางรอยละ ๘0-๘๙ 

ระดับ ๕ 
บุคลากรผานการพัฒนามากกวา            

รอยละ ๙0 

รอยละ 
๙๐ 

1) จัดทำขอบเขตการทำงาน
ดานการอบรมการใชงาน
เบ้ืองตนของสารสนเทศ  

2) ประสานศูนยขอมลูและ
สารสนเทศ เพ่ือหารือ
หลักสตูรท่ีใชในการอบรม 

3) จัดทำโครงการเพ่ือเสนอ
อนุมัต ิ

4) จัดอบรมตามหลักสตูรท่ี
กำหนด 

5) จัดทำแบบประเมินการอบรม 

6) ประมวลผลแบบประเมินการ
อบรม 

7) รายงานผลการดำเนินงาน 

    - ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

 

 

 

 



๔๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายนามคณะผูจัดทำ…. 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. 2565-2567)                      
และ แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

คณะท่ีปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัตกิารดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. 2565-2567) 
 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ( นพ. ไพศาล  ดั่นคุม) 
 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นพ. วิทิต สฤษฎีชัยกุล) 
 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 ผูอำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด (ภญ. ขนิษฐา ตันติศิรินทร)  
 ผูเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด (ภญ. กรพินธุ ณ ระนอง) 

 

วิทยากรท่ีปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัตกิารดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. 2565-2567) 
 ดร. อรุณ เรืองศิลปกลการ  อาจารยประจำจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

ศูนยคอมพิวเตอร  
 นายอาทิตย พันเดช หัวหนาศูนยขอมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาตรและแผนงาน 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

คณะทำงานจัดทำแผนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ป (พ.ศ. 2565-2567 

 เจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ติดตอสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 โทรศัพท 0 2590 7718 

 โทรสาร 0 2590 7743 

 E-mail : wruanhan@fda.moph.go.th 

 

 

 

 

 

 

 



กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด

1 นาย มรกต จรูญวรรธนะ ขาราชการ ผูทรงคุณวุฒิดานความปลอดภัยและ

ประสิทธิผลของผลิตภัณฑและการใชผลิตภัณฑ

ดานสาธารณสุข

-

LENOVO ทว. 1/59 คค. SKD ทว. 44/63 คฟ. BROTHER สี Multifunction ทว. 1/58 คจ.(ตก.) ชั้น 3 อาคาร 1

1 นาง จันทิมา จงรัตนกิจ ขาราชการ เภสัชกรชํานาญการ หัวหนาฝายจัดซื้อฯ LENOVO ทว. 2/59 คค. SKD ทว. 8/63 คฟ. BROTHER สี Multifunction ทว. 1/55 คพฉ.

ACER

N19C1 ทว. 2/63 นบ. ชั้น 3 อาคาร 7

2 นางสาว เนตรทราย เมฆสอน พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่บริหารทั่วไป งานจัดซื้อ/จัดจาง LENOVO ทว. 3/59 คค. SKD ทว. 10/63 คฟ. FUJI XEROX ขาว/ดํา Laser ทว. 15/57 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

3 นางสาว ประภัชธรี สีหบุตร พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่บันทึกขอมูล งานจัดซื้อ/จัดจาง LENOVO ทว. 4/59 คค. SKD ทว. 11/63 คฟ. Samsung ขาว/ดํา Laser ทว. 10/59 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

4 นางสาว ชุลีวรรณ วัฒนาวรรณะ ขาราชการ เภสัชกรชํานาญการ งานแผนงานฯ LENOVO ทว. 5/59 คค. SKD ทว. 7/63 คฟ. Samsung ขาว/ดํา Laser ทว. 1/59 คพ.

ACER

N19C1 ทว. 3/63 นบ. ชั้น 3 อาคาร 7

5 นางสาว กรกนก เนตรทิพย ขาราชการ เภสัชกรชํานาญการ งานแผนงานฯ LENOVO ทว. 6/59 คค. SKD ทว. 9/63 คฟ. Samsung ขาว/ดํา Laser ทว. 2/59 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

6 นางสาว จิตตไพจิตร มั่งเกียรติสกุล ขาราชการ เภสัชกรชํานาญการ งานตรวจรับวัตถุเสพติดฯ LENOVO ทว. 7/59 คค. SKD ทว. 13/63 คฟ. ชั้น 3 อาคาร 7

7 นาย พูลสิน เศษฤทธิ์ พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่พัสดุ งานตรวจรับวัตถุเสพติดฯ LENOVO ทว. 8/59 คค. SKD ทว. 14/63 คฟ. BROTHER สี Multifunction ทว. 10/58 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

8 นางสาว ชุษณา เมฆทวีกูล ขาราชการ เภสัชกรปฏิบัติการ งานควบคุมคลังใน ATEC ทว. 3/55 คค. SKD ทว. 16/63 คฟ.(ต) FUJI XEROX ขาว/ดํา Laser ทว. 13/57 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

9 นาย มนูญ รื่นหาญ พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่พัสดุ งานควบคุมคลังใน FUJI XEROX ขาว/ดํา Laser ทว. 13/57 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

10 นาย พรเทพ อ่ําหวง พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่คลังสินคา งานควบคุมคลังใน LENOVO ทว. 9/59 คค. SKD ทว. 15/63 คฟ. FUJI XEROX สี Laser ทว. 6/63 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

งานจัดซื้อ/จัดจาง

ACER

N19C1 ทว. 1/63 NB ชั้น 3 อาคาร 7

1 - - - ขาราชการ - หัวหนาฝายขายฯ LENOVO ทว. 10/59 คค. SKD ทว. 22/63 คฟ. Hewlett-Packard ขาว/ดํา Laser ทว. 50/58 (ต) LENOVO ทว. 1/59 นบ. ชั้น 3 อาคาร 7

2 นาย ฤทธิ์ อินทโชติ ขาราชการ เภสัชกรปฏิบัติการ งานขาย ATEC ทว. 7/55 คค. SKD ทว. 21/63 คฟ. FUJI XEROX ขาว/ดํา Laser ทว. 4/62 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

3 นาง ชลลดา วงษถาวร งานขาย LENOVO ทว. 12/59 คค. SKD ทว. 26/63 คฟ. OKI ขาว/ดํา DOT ทว. 2/63 คพ.

Fujitus

Scanzen Eko ทว. 2/63 สก. ชั้น 3 อาคาร 7

4 นาง ชลลดา โภคทรัพย ลูกจางประจํา พนักงานสถิติ ส4 งานขาย LENOVO ทว. 13/59 คค. SKD ทว. 27/63 คฟ.

Fujitus

Scanzen Eko ทว. 3/63 สก. ชั้น 3 อาคาร 7

5 นางสาว กฤษณีย ขําเจริญ พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่บริหารทั่วไป งานขาย LENOVO ทว. 15/59 คค. SKD ทว. 28/63 คฟ. FUJI XEROX ขาว/ดํา Laser ทว. 3/62 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

6 - - - พนักงานเงินทุนฯ เภสัชกร งานขาย Hewlett-Packard ทว. 4/62 คค. SYNDOME ทว. 7/62 คฟ. ชั้น 3 อาคาร 7

7 - - - พนักงานเงินทุนฯ เภสัชกร งานขาย LENOVO ทว. 22/57 ค. ชั้น 3 อาคาร 7

8 นาง มณีรัตน นิมิตรเกษม พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่บันทึกขอมูล งานขาย LENOVO ทว. 16/59 คค. SKD ทว. 20/63 คฟ. Hewlett-Packard ขาว/ดํา Laser ทว. 1/56 คพ.(ตก) ชั้น 3 อาคาร 7

Hewlett-Packard ขาว/ดํา Laser ทว. 6/56 คพ.(ตก) ชั้น 3 อาคาร 7

OKI ขาว/ดํา DOT ทว. 14/59 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

10 นางสาว วิไลพร หรั่งไฟโรจน พนักงานเงินทุนฯ งานขาย Hewlett-Packard ทว. 5/62 คค. SYNDOME ทว. 8/62 คฟ. RICOH สี Multifunction ทว. 11/63 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

งานขาย OKI ขาว/ดํา DOT ทว. 13/59 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

งานขาย OKI ขาว/ดํา DOT ทว. 15/59 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

งานขาย EPSON ขาว/ดํา DOT ทว. 3/54 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

งานขาย Hewlett-Packard ทว. 7/59 คค. EPSON ขาว/ดํา DOT ทว. 5/62 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

11 นางสาว เหนือนภา อินทรทรัพย ขาราชการ เภสัชกรปฏิบัติการ งานกํากับ LENOVO ทว. 18/59 คค. SKD ทว. 23/63 คฟ. Hewlett-Packard ขาว/ดํา Laser ทว. 3/56 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

12 นาง จริยา บัวศรี ลูกจางประจํา พนักงานธรุการ ส3 งานกํากับ LENOVO ทว. 19/59 คค. SKD ทว. 24/63 คฟ.

Fujitus

Scanzen Eko ทว. 1/63 สก. ชั้น 3 อาคาร 7

13 นางสาว สุรีย ขุนทอง พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน งานกํากับ ATEC ทว. 4/55 คค. SKD ทว. 12/63 คฟ. ชั้น 3 อาคาร 7

14 นาง สุมาลี พึ่งพัฒน พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่บันทึกขอมูล งานกํากับ LENOVO ทว. 20/59 คค. SKD ทว. 17/63 คฟ. Hewlett-Packard ขาว/ดํา Laser ทว. 4/56 คพ.(ตก) ชั้น 3 อาคาร 7

15 นางสาว สมัชญา บุญขวัญดี พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่ประสานงานโครงการ งานกํากับ ATEC ทว. 5/55 คค. SKD ทว. 18/63 ต. RICOH สี Multifunction ทว. 8/61 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

16 นางสาว เสาวนีย ใจภักดี ขาราชการ เภสัชกรปฏิบัติการ งานคลัง LENOVO ทว. 11/59 คค. SKD ทว. 25/63 คฟ. RICOH สี Multifunction ทว. 10/63 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

17 นางสาว วราพร กําเนิดรักษ ลูกจางประจํา พนักงานสถิติ ส3 งานคลัง LENOVO ทว. 21/59 คค. SKD ทว. 5/63 คฟ. ชั้น 1 อาคาร 7

18 นางสาว พัชรนันท ปราบณรงค ลูกจางประจํา พนักงานการเงินและบัญชี ส3 งานคลัง LENOVO ทว. 22/59 คค. SKD ทว. 4/63 คฟ. Hewlett-Packard ขาว/ดํา Laser ทว. 2/56 คพ.(ตก) ชั้น 1 อาคาร 7

19 นาย ขวัญชัย เปาโรหิต งานคลัง

20 นาย ปรีชา ทรัพยถาวร ลูกจางประจํา พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2 งานคลัง

21 นาย พลพงษ ทองสมรักษ พนักงานเงินทุนฯ คนงาน งานคลัง Hewlett-Packard ทว. 5/59 ค. SKD ทว. 1/63 คฟ. ชั้น 1 อาคาร 7

บัญชีรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ ตามรายชื่อ ขาราชการ พนักงานเงินทุนฯ ลูกจางประจํา และผูที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพติด กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ลําดับ

รายชื่อ และตําแหนง

ประเภทงาน

รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวของ

คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ประเภท ตําแหนง

จางเหมา

9 นางสาว ทรงอัปสร เนติพัฒน พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่บริหารทั่วไป

สถานที่ติดตั้ง

ฝายจัดซื้อและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด

สวนกลาง

ฝายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด

หมายเลขครุภัณฑ
เครื่องสแกนเนอร

หมายเลขครุภัณฑ
ประเภท

หมายเลขครุภัณฑ
เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก

หมายเลขครุภัณฑ
เครื่องพิมพ หมึกเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเลขครุภัณฑ
เครื่องสํารองไฟฟา

สวนกลาง

สวนกลาง

สวนกลาง

SKD ทว. 19/63 คฟ.งานขาย ATEC ทว. 6/55 คค.

เคานเตอรขาย

จางเหมา



กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด

ลําดับ

รายชื่อ และตําแหนง

ประเภทงาน

รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวของ

คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ประเภท ตําแหนง สถานที่ติดตั้ง
หมายเลขครุภัณฑ

เครื่องสแกนเนอร
หมายเลขครุภัณฑ

ประเภท
หมายเลขครุภัณฑ

เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก
หมายเลขครุภัณฑ

เครื่องพิมพ หมึกเครื่องคอมพิวเตอร
หมายเลขครุภัณฑ

เครื่องสํารองไฟฟา

22 นาย สถาพร ภาวะโชติ พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่ธุรการ งานคลัง LENOVO ทว. 23/57 คค. SKD ทว. 2/63 คฟ. ชั้น 1 อาคาร 7

23 นางสาว วรรณนภา รื่นหาญ พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่คลังสินคา งานคลัง LENOVO ทว. 17/59 คค. EMPOW ทว. 17/59 คฟ. ชั้น 1 อาคาร 7

งานคลัง LENOVO ทว. 23/59 คค. SKD ทว. 3/63 คฟ. SAMSUNG ขาว/ดํา Laser ทว. 3/59 คพ. ชั้น 1 อาคาร 7

งานคลัง TSC ขาว/ดํา Thermal ทว. 2/63 คพ. ชั้น 1 อาคาร 7

งานคลัง OKI ขาว/ดํา DOT ทว. 12/59 คพ. ชั้น 1 อาคาร 7

งานคลัง SAMSUNG ขาว/ดํา Laser ทว. 5/57 คพ. ชั้น 1 อาคาร 7

1 นาง ปยฉัตร บุษกรพิสุทธิ์ ลูกจางประจํา พนักงานการเงินและบัญชี ส4 หัวหนาฝายการเงินและบัญชี LENOVO ทว. 24/59 คค. SKD ทว. 40/63 คฟ. ชั้น 3 อาคาร 7

2 นาง ทิพยรัตน เนียมแตง ลูกจางประจํา พนักงานธุรการ ส3 งานการบัญชี Hewlett-Packard ทว. 8/58 ค. SKD ทว. 34/63 คฟ. ชั้น 3 อาคาร 7

3 นางสาว ณัฏฐวี คงทอง ลูกจางประจํา พนักงานธุรการ ส3 งานการบัญชี LENOVO ทว. 27/57 คค. SKD ทว. 37/63 คฟ. ชั้น 3 อาคาร 7

4 นางสาว กนกอร วรรณทอง ลูกจางประจํา พนักงานพิมพ งานการบัญชี LENOVO ทว. 14/59 คค. SKD ทว. 30/63 คฟ. ชั้น 3 อาคาร 7

5 นาย เกรียงศักดิ์ โสพัฒน พนักงานเงินทุนฯ พนักงานการเงินและบัญชี งานการบัญชี LENOVO ทว. 27/59 คค. SKD ทว. 42/63 คฟ. ชั้น 3 อาคาร 7

6 นางสาว ศิภัสสรย อํามาตยโยธิน พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่บริหารทั่วไป งานการบัญชี LENOVO ทว. 26/59 คค. SKD ทว. 36/63 คฟ. ชั้น 3 อาคาร 7

7 นางสาว สุชาวฎี ดํานิล พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่ธุรการ งานการบัญชี LENOVO ทว. 28/57 ค. SKD ทว. 41/63 คฟ. SAMSUNG ขาว/ดํา Laser ทว. 29/58 คพ.(ต) ชั้น 3 อาคาร 7

8 นางสาว ธนัชญา เกิดฉาย พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี งานการบัญชี LENOVO ทว. 25/59 คค. SKD ทว. 39/63 คฟ. ชั้น 3 อาคาร 7

9 - - - งานการบัญชี LENOVO ทว. 28/59 คค. SKD ทว. 38/63 คฟ. ชั้น 3 อาคาร 7

งานการบัญชี LENOVO ทว. 51/59 คค. SKD ทว. 6/63 คฟ. EPSON ขาว/ดํา DOT มยส. 4/52 คพข. ชั้น 1 อาคาร 7

งานการบัญชี Hewlett-Packard สี Laser ทว. 8/63 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

งานการบัญชี Hewlett-Packard ขาว/ดํา Laser ทว. 9/59 คพข. ชั้น 3 อาคาร 7

งานการบัญชี SAMSUNG ขาว/ดํา Laser ทว. 4/57 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

งานการบัญชี FUJI XEROX ขาว/ดํา Laser ทว. 18/57 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

10 นางสาว จุฑามาศต คลายเคลื่อน พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่บันทึกขอมูล งานการเงิน LENOVO ทว. 31/59 คค. SKD ทว. 35/63 คฟ. EPSON ขาว/ดํา DOT ทว. 12/59 คพส. ชั้น 3 อาคาร 7

งานการเงิน LENOVO ทว. 29/59 คค. EMPOW ทว. 29/59 คฟ. SAMSUNG ขาว/ดํา Laser ทว. 30/58 คพ.(ต)

ACER

N19C1 ทว. 4/63 นบ. ชั้น 3 อาคาร 7

งานการเงิน LENOVO ทว. 30/59 คค. SKD ทว. 43/63 คฟ. ชั้น 3 อาคาร 7

1 นางสาว รัตติยา นิลกลม ลูกจางประจํา พนักงานการเงินและบัญชี ส4 หัวหนาฝายงบประมาณ LENOVO ทว. 32/59 คค. SKD ทว. 51/63 คฟ. ชั้น 4 อาคาร 7

2 นางสาว ณัฐิยา บุปผาภรณกุล ลูกจางประจํา พนักงานการเงินและบัญชี ส4 งานงบประมาณ LENOVO ทว. 33/59 คค. SKD ทว. 52/63 คฟ. ชั้น 4 อาคาร 7

3 นางสาว ฉันทนี เรือนวิลัย พนักงานเงินทุนฯ พนักงานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ LENOVO ทว. 34/59 คค. SKD ทว. 53/63 คฟ. FUJI XEROX ขาว/ดํา Laser ทว. 10/57 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

4 นางสาว นันทภัค ผกาแกว ลูกจางประจํา พนักงานการเงินและบัญชี ส4 งานตรวจสอบใบสําคัญ LENOVO ทว. 35/59 คค. SKD ทว. 31/63 คฟ. ชั้น 3 อาคาร 7

5 นางสาว รัชนี สังขเรืองยศ ลูกจางประจํา พนักงานพิมพ ส3 งานตรวจสอบใบสําคัญ LENOVO ทว. 24/57 ค. SKD ทว. 33/63 คฟ. ชั้น 3 อาคาร 7

6 นางสาว ปุญยวีร เพชรวรวิวัฒน พนักงานเงินทุนฯ พนักงานการเงินและบัญชี งานตรวจสอบใบสําคัญ LENOVO ทว. 25/57 ค. SKD ทว. 32/63 คฟ. FUJI XEROX ขาว/ดํา Laser ทว. 17/57 คพ. ชั้น 3 อาคาร 7

1 นางสาว อังคณา ดํานิล ลูกจางประจํา พนักงานการเงินและบัญชี ส4 หัวหนาฝายบริหารทั่วไป LENOVO ทว. 36/59 คค. SKD ทว. 61/63 คฟ. FUJI XEROX ขาว/ดํา Laser ทว. 7/57 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

2 นางสาว ธนาภรณ สนธิเพ็ชร ลูกจางประจํา พนักงานการเงินและบัญชี ส4 งานสารบรรณ Hewlett-Packard ทว. 6/62 คค. SYNDOME ทว. 6/62 คฟ. ชั้น 4 อาคาร 7

3 นาง จําเรียง เจะดิ ลูกจางประจํา พนักงานการเงินและบัญชี ส3 งานสารบรรณ LENOVO ทว. 21/57 ค. SKD ทว. 64/63 คฟ. FUJI XEROX ขาว/ดํา Laser ทว. 6/57 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

4 นาย ไพบูลย ไชยรส ลูกจางประจํา พนักงานธุรการ ส3 งานสารบรรณ ATEC ทว. 1/55 คค. SKD ทว. 62/63 คฟ. Richo สี Laser ทว. 7/62 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

5 นาย ไสว วรพุฒ ลูกจางประจํา พนักงานธุรการ ส1 งานสารบรรณ LENOVO ทว. 37/59 คค. SKD ทว. 66/63 คฟ. ชั้น 4 อาคาร 7

6 นางสาว ปณิตา นพกลุสถิตย พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่บริหารทั่วไป งานสารบรรณ LENOVO ทว. 38/59 คค. SKD ทว. 65/63 คฟ. SAMSUNG ขาว/ดํา laser ทว. 4/59 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

7 นาย วุฒิชัย มุขะวาทิน พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่บริหารทั่วไป งานสารบรรณ LENOVO ทว. 39/59 คค. SKD ทว. 63/63 คฟ. SAMSUNG ขาว/ดํา laser ทว. 5/59 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

8 นาย สุวัตถิ์ สังสะนะ ลูกจางประจํา พนักงานพัสดุ ส3 งานพัสดุ ATEC ทว. 2/55 คค. SKD ทว. 59/63 คฟ. SAMSUNG ขาว/ดํา laser ทว. 6/59 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

SKD ทว. 60/63 คฟ.

9 นางสาว อิสรีย ธนกุลเรืองรอง ลูกจางประจํา พนักงานพัสดุ ส4 งานพัสดุ LENOVO ทว. 40/59 คค. SKD ทว. 57/63 คฟ. Richo สี Multifunction ทว. 9/63 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

10 นาง โสภิตา สวัสดี ลูกจางประจํา พนักงานการเงินและบัญชี ส4 งานพัสดุ LENOVO ทว. 41/59 คค. SKD ทว. 55/63 คฟ. FUJI XEROX ขาว/ดํา laser ทว. 9/57 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

11 นางสาว สุนทรี อุบลนุช ลูกจางประจํา พนักงานการเงินและบัญชี ส2 งานพัสดุ LENOVO ทว. 42/59 คค. SKD ทว. 54/63 คฟ. SAMSUNG ขาว/ดํา laser ทว. 76/59 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

12 นาย คํารณ ศรีเพ็ชร ลูกจางประจํา พนักงานพิมพ ส2 งานพัดสุ สํานักงานฯ

13 นางสาว ภูมิพินทุ ดํานิล พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่พัสดุ งานพัสดุ LENOVO ทว. 44/59 คค. SKD ทว. 56/63 คฟ. SAMSUNG ขาว/ดํา laser ทว. 8/59 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

14 นาย ยุทธนา คุณธร ลูกจางประจํา พนักงานขับรถยนต ส2 งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ LENOVO ทว. 26/57 ค. SYSTEM ทว. 5/59 ต. BROTHER ขาว/ดํา laser ทว. 1/59 คจ.(ตก) ชั้น 1 อาคาร 7

15 นาย ณภูดิศ ทาสี ลูกจางประจํา พนักงานขับรถยนต ส2 งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ

ฝายการเงินและบัญชี

จางเหมา

หนาเคานเตอร

สวนกลาง

สวนกลาง

สวนกลาง

สวนกลาง

สวนกลาง

สวนกลาง

สวนกลาง

สวนกลาง

สวนกลาง

สวนกลาง

ฝายงบประมาณ

ฝายบริหารทั่วไป



กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด

ลําดับ

รายชื่อ และตําแหนง

ประเภทงาน

รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวของ

คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ประเภท ตําแหนง สถานที่ติดตั้ง
หมายเลขครุภัณฑ

เครื่องสแกนเนอร
หมายเลขครุภัณฑ

ประเภท
หมายเลขครุภัณฑ

เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก
หมายเลขครุภัณฑ

เครื่องพิมพ หมึกเครื่องคอมพิวเตอร
หมายเลขครุภัณฑ

เครื่องสํารองไฟฟา

16 นาย สุทธิศาสตร เรืองประโดก พนักงานเงินทุนฯ วิศวกร งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ LENOVO ทว. 45/59 คค. SKD ทว. 50/63 คฟ. FUJI XEROX ขาว/ดํา Laser ทว. 11/57 คพ. LENOVO ทว. 29/57 นบ. ชั้น 4 อาคาร 7

17 นาย กิตติศักดิ์ หมีคํา พนักงานเงินทุนฯ พนักงานขับรถยนต งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ

18 นางสาว พิมพฉวี สิงหคิบุตร ลูกจางประจํา พนักงานธุรการ ส3 งานชวยอํานวยการ เลขานุการ

19 นางสาว สวรรค เรืองวิลัย ลูกจางประจํา พนักงานการเงินและบัญชี ส3 งานชวยอํานวยการ เลขานุการ

20 นางสาว ภคินี ตระกูลลีวัฒนา พนักงานเงินทุนฯ พนักงานการเงินและบัญชี งานชวยอํานวยการ เลขานุการ

สําหรับสแกนนิ้วมือ Hewlett-Packard ทว. 1/58 ค. ชั้น 4 อาคาร 7

ควบคุมแอรคลังวัตถุเสพติด LENOVO ทว. 46/59 คค. SYSTEM ทว. 4/59 ต. ชั้น 4 อาคาร 7

BROTHER ขาว/ดํา Laser ทว. 9/57 คพ.(ต) ชั้น 1 อาคาร 7

1 - - - พนักงานเงินทุนฯ นิติกร กฎหมาย LENOVO ทว. 43/59 คค. SKD ทว. 58/63 คฟ. FUJI XEROX ขาว/ดํา Laser ทว. 12/57 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

2 นางสาว ณิชากมล หอมไกล พนักงานเงินทุนฯ นิติกร กฎหมาย Hewlett-Packard ทว. 1/62 คค. SYNDOME ทว. 4/62 คฟ. FUJI XEROX ขาว/ดํา Laser ทว. 1/62 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

1 นางสาว วันทนา รื่นหาญ ลูกจางประจํา พนักงานธุรการ ส3 หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน LENOVO ทว. 47/59 คค. SKD ทว. 45/63 คฟ. SAMSUNG สี Multifunction ทว. 11/59 คพ. LENOVO ทว. 3/61 นบ. ชั้น 4 อาคาร 7

2 นางสาว ลัดดาพร ออนศรี พนักงานเงินทุนฯ นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน นโยบายและแผนงาน LENOVO ทว. 48/59 คค. SKD ทว. 46/63 คฟ. Richo ขาว/ดํา Laser ทว. 5/61 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

3 นาย สรวุฒิ ยิ้มแยม พนักงานเงินทุนฯ นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน นโยบายและแผนงาน LENOVO ทว. 49/59 คค. SKD ทว. 49/63 คฟ. FUJI XEROX สี Laser ทว. 7/63 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

4 นางสาว กัญทิมา สุขสําราญ พนักงานเงินทุนฯ นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน นโยบายและแผนงาน LENOVO ทว. 50/59 คค. SKD ทว. 48/63 คฟ. Richo ขาว/ดํา Laser ทว. 4/61 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

5 นาย ชาลิศร ปรียาภรณมารวิช พนักงานเงินทุนฯ นักวิชาการคอมพิวเตอร นโยบายและแผนงาน LENOVO ทว. 1/61 คค. SKD ทว. 47/63 คฟ. Richo ขาว/ดํา Laser ทว. 6/61 คพ. LENOVO ทว. 2/61 นบ. Fujitus ทว. 9/61 สก. ชั้น 4 อาคาร 7

6 นางสาว ภารดี กลีบจอหอ พนักงานเงินทุนฯ นักวิชาการคอมพิวเตอร นโยบายและแผนงาน

1 นางสาว ศิริรักษ เลี๊ยะจู พนักงานเงินทุนฯ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน Hewlett-Packard ทว. 2/62 คค. SYNDOME ทว. 5/62 คฟ. FUJI XEROX ขาว/ดํา Laser ทว. 2/62 คพ. ชั้น 4 อาคาร 7

2 นางสาว รุงนภา พวงสิงห พนักงานเงินทุนฯ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน Hewlett-Packard ทว. 3/62 คค. SYNDOME ทว. 6/62 คฟ. ชั้น 4 อาคาร 7

ฝายจัดซื้อและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด

ฝายจัดซื้อและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด

ฝายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด

ฝายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด

ฝายงบประมาณ

ฝายการเงินและบัญชี

ฝายการเงินและบัญชี

ฝายบริหารทั่วไป งานพัสดุ

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ฝายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด Hewlett-Packard ทว. 1/56 SV ชั้น 2 อาคาร 7

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด Hewlett-Packard ทว. 1/56 LED ชั้น 2 อาคาร 7

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด Hewlett-Packard ทว. 2/56 SV ชั้น 2 อาคาร 7

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด Hewlett-Packard ทว. 2/56 LED ชั้น 2 อาคาร 7

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด DELTA ทว. 19/57 คฟ. ชั้น 2 อาคาร 7

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด DELTA ทว. 20/57 คฟ. ชั้น 2 อาคาร 7

นาย ชาลิศร ปรียาภรณมารวิช พนักงานเงินทุนฯ นักวิชาการคอมพิวเตอร ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล Samsung Galaxy S4 ทว. 1/63 คล.

นางสาว จิตตไพจิตร มั่งเกียรติสกุล ขาราชการ เภสัชกรชํานาญการ ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล Samsung Galaxy S4 ทว. 2/63 คล.

นางสาว ชุษณา เมฆทวีกูล ขาราชการ เภสัชกรปฏิบัติการ ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล Samsung Galaxy S4 ทว. 3/63 คล.

นางสาว กัญทิมา สุขสําราญ พนักงานเงินทุนฯ นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล Samsung Galaxy S4 ทว. 4/63 คล.

นาย มนูญ รื่นหาญ พนักงานเงินทุนฯ เจาหนาที่พัสดุ ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล Samsung Galaxy S4 ทว. 5/63 คล.

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล

กลอง Webcam 

(Logitech C922) ทว. 6/63 ก

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล

กลอง Webcam 

(Logitech C922) ทว. 7/63 ก

สวนกลาง

สวนกลาง

ฝายกฎหมาย

ฝายนโยบายและแผนงาน

ฝายตรวจสอบภายใน

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

สวนกลาง

ระบบการเงิน

ระบบพัสดุ

ระบบเชิงวิเคราะหของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ระบบติดตาม และรายงานสําหรับผูบริหาร

ระบบบริหาร และกําหนดสิทธิ์ผูใช

ระบบสั่งซื้อ และรายงานวัตถุเสพติดทางการแพทยออนไลน

ระบบจัดซื้อวัตถุเสพติด

ระบบงานคลังวัตถุเสพติด

ระบบงานขายวัตถุเสพติด

ระบบติดตามการใชวัตถุเสพติดของสถานประกอบการ

ระบบงบประมาณ

ระบบบัญชี

สวนกลาง

สวนกลาง

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (1)

จอภาพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (1)

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (2)

จอภาพ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (2)

เครื่องสํารองไฟ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (1+2)

เครื่องสํารองไฟ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (1+2)



กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด กลุม ป ชนิด

ลําดับ

รายชื่อ และตําแหนง

ประเภทงาน

รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวของ

คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ประเภท ตําแหนง สถานที่ติดตั้ง
หมายเลขครุภัณฑ

เครื่องสแกนเนอร
หมายเลขครุภัณฑ

ประเภท
หมายเลขครุภัณฑ

เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก
หมายเลขครุภัณฑ

เครื่องพิมพ หมึกเครื่องคอมพิวเตอร
หมายเลขครุภัณฑ

เครื่องสํารองไฟฟา

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล

กลอง Webcam 

(Logitech C922) ทว. 8/63 ก

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล

กลอง Webcam 

(Logitech C922) ทว. 9/63 ก

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล

กลอง Webcam 

(Logitech C922) ทว. 10/63 ก

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล

เครื่องสแกนบารโคด 

(Zebra DS2200) ทว. 11/63 คส. ชั้น 1 อาคาร 7

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล

เครื่องสแกนบารโคด 

(Zebra DS2200) ทว. 12/63 คส. ชั้น 1 อาคาร 7

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล

เครื่องสแกนบารโคด 

(Zebra DS2200) ทว. 13/63 คส. ชั้น 1 อาคาร 7

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล RFID ทว. 14/63 อป. ชั้น 1 อาคาร 7

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล RFID ทว. 15/63 อป. ชั้น 1 อาคาร 7

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล RFID ทว. 16/63 อป. ชั้น 1 อาคาร 7

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล RFID ทว. 17/63 อป. ชั้น 1 อาคาร 7

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล

GlobalSign 

Extended SSL / 

PersonalSign 2 Pro - - -

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล ตู KIOS 18/63 ต. ชั้น 1 อาคาร 7
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