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คำนำ 
 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 เปนชวงแรกของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ระยะยาว 6 ป (พ.ศ. 2565 - 2570) ของกลุมเงินเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงนับเปนชวงเวลาสำคัญ 
ท่ีทุกภาคสวนจะตองกำหนดแผนการขับเคลื่อน เพ่ือพัฒนาองคกรใหบรรลุตามเปาหมายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2570 ท่ีกำหนดวา “องคกรสมรรถนะสูงดานการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร 
และอุตสาหกรรม” เพ่ือใหประเทศเกิดความม่ันคงและความปลอดภัยของวัตถุเสพติดทางการแพทย 
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม สูเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน   

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในฐานะเปนหนวยงานท่ีจัดหาและจำหนายวัตถุเสพติด 
ท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ใหกับสถานพยาบาลท่ัวประเทศ ภายใตกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ โดยเปนหนวยงานเดียวในประเทศท่ีมีภารกิจดังกลาว ไดตระหนักถึงความสำคัญจึงตองมีการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว 6 ป (พ.ศ. 2565 - 2570) กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใหตอบโจทยประเด็นท่ีจะมุงเนนการสรางความ
เปลี่ยนแปลง สรางความเขมแข็งเพ่ือยกระดับขีดความสามารถองคกรในทุกมิติ และเพ่ือสรางความยั่งยืน
และกาวสูองคกรตนแบบในการบริหารจัดการ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเผชิญความทาทาย
และความเสี่ยงรอบดาน ท้ังการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี  
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึงเปนบททดสอบท่ีทำใหเห็นความสำคัญ 
ท่ีทุกคนจะตองปรับเปลี่ยนรวมมือกันและกาวไปดวยกัน ยกระดับการทำงานในรูปแบบใหมดวยแนวคิด 
Agile เพ่ือรับมือความทาทาย  

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดหวังเปนอยางยิ่งวา การทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว 
6 ป (พ.ศ. 2565 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีเกิดจากการระดม
ความคิดเห็น รวมแรงและรวมใจจากทุกภาคสวนจะเปนกลไกสำคัญท่ีจะชวยผลักดันการดำเนินภารกิจของ
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหประสบความสำเร็จ บรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนาองคกร ในระยะเวลา 
ตอจากนี้เปนกาวสำคัญของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ีจะปรับเปลี่ยนองคกร เพ่ือบรรลุเปาหมาย 
ท่ีวางไวคือ “ระบบคุมครองมาตรฐาน บริการประทับใจ หวงใยประชาชน”     
 
 
 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
กองควบคุมวัตถุเสพติด 
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บทสรุปผูบรหิาร (Executive Summary) 

  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนหนวยงานท่ีจัดต้ังข้ึนโดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ซ้ือ ขายยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวา
ดวยยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ตามกฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาทสำหรับเพ่ือใชในทางการแพทยและวิทยาศาสตรภายในราชอาณาจักร และมีภารกิจในการจัดหา
และจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ใหกับสถานพยาบาล 
ท่ัวประเทศ ภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยเปนหนวยงานเดียวในประเทศท่ีมีภารกิจดังกลาว รวมถึง 
การพัฒนายุทธศาสตร การแปลงสูแผนปฏิบัติการประจำป เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามภารกิจของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 การทบทวนแผนระยะยาว 6 ป (พ.ศ. 2565 - 2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงเปนไปตามอำนาจหนาท่ีท่ีระบุไว
ในพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 17 และตามบันทึกขอตกลงการ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2565 ดานท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง ตัวชี้วัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
กำหนดใหดำเนินการจัดใหมีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจำป
บัญชี 2566 ซ่ึงกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดมีการทบทวนและปรับปรุงมาอยางตอเนื่อง เพ่ือให 
สอดรับกับสภาพแวดลอมองคกรท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา รวมถึง มีการวิเคราะหประเมิน
สภาพแวดลอมองคกร การรับทราบแนวทางและความตองการพัฒนาองคกร จากผูมีสวนไดสวนเสีย
ตลอดจนการทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีตอบสนองและ
สนับสนุนตอแผนปฏิบัติการระยะยาว 6 ป (พ.ศ. 2565 - 2570) กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
ติดตามความสำเร็จของการดำเนินงาน อันจะทำใหการปฏิบัติงานสามารถตอบสนองตอบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
ในมิติตาง ๆ ในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลักดันใหบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกำหนดไว รวมท้ังใช
ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปตอไป 

วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว 6 ป  (พ.ศ. 2565 - 2570) และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ใหมีความหมาะสม มีเปาประสงคการดำเนินงานท่ีวัดผล
ไดชัดเจน สามารถติดตามตรวจสอบได 

2. เพ่ือใหผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติไดมีกรอบทิศทาง เปาหมาย แนวทาง การบริหาร 
และดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ีชัดเจน  

 

ข-1 
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แนวทางทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว 6 ป (พ.ศ. 2565 - 2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
  
 แนวคิดและกระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว 6 ป (พ.ศ. 2565 - 2570) 
และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดมีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและกระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว 6 ป (พ.ศ. 2565 - 2570)  

และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 

ประเมินผลการพัฒนาองคกรใน 6 ดาน 

๑) ดานการเงิน 

๒) ดานการสนองประโยชนตอผูมสีวนไดสวนเสีย  

๓) ดานปฏิบัติการ  

๔) ดานการบริหารจดัการทุนหมุนเวียน  

๕) ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง 

๖) การดำเนินงานตาม นโยบายรัฐ/

กระทรวงการคลัง  

 

จัดทำแผนปฏิบัติการ ๗ องคประกอบ 

๑) Vision  (วิสัยทัศน) 

๒) Mission (พันธกิจ) 

๓) Strategic Issues (ประเด็นยุทธศาสตร) 

๔) Goals (เปาประสงค) 

๕) Key Performance Indicators (ตัวช้ีวัด) 

๖) Target (เปาหมาย) 

๗) Strategy (กลยุทธ) 

ความเชื่อมโยงของกลยุทธ  งานประจำ  งบประมาณ 

วิสัยทัศนและพันธกจิ 

งานท่ีตองดำเนินการ

 

เปาหมาย 

แผนงานประจำ 

กิจกรรม 

ข-2 

งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

กลยุทธ 

โครงการ 
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ทิศทางและตำแหนงยุทธศาสตรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
(พ.ศ. 2565 - 2570) 

 
 

 

 

 

 

 

Road map แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2570) 

 

 

 

 
 

วิสัยทัศน  
 

องคกรสมรรถนะสูงดานการบริหารวัตถุเสพตดิทางการแพทย วิทยาศาสตร  
และอตุสาหกรรม 

พันธกิจ  
1. จัดหาและจำหนายวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม 

อยางเพียงพอตอความตองการของประเทศ  
2. สนับสนุนการควบคุม กำกับ ติดตามการใชวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร  

และอุตสาหกรรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงค  

คานิยม : NRF  
Nobleness ความมีคุณธรรม  
Realize on standard ตระหนักถึงมาตรฐาน  
Focus on people มุงผลประชาชน  

เปาหมาย : ระบบคุมครองมาตรฐาน บริการประทับใจ หวงใยประชาชน 
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     แผนปฏิบัตกิารประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ กำหนดวิสัยทัศนท่ีจะขับเคลื่อนกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สูการเปน “องคกรสมรรถนะสูงดานการบริหาร
วัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม”  โดยประกอบดวยการดำเนินการใน 3 ยุทธศาสตร และ 10 เปาประสงค  

แผนท่ียุทธศาสตรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดระยะเวลา 6 ป (พ.ศ. 2565 - 2570)
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     เปาประสงค และตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
    

เปาประสงค จัดหาและจำหนายอยางเพียงพอ บริหารการเติบโตทางการเงิน
แบบสมดุล 

องคกรท่ีมีมาตรฐานและไดรับ   
การยอมรับ 

เพ่ิมการเขาถึงวัตถุเสพติดฯ เพ่ิมความพึงพอใจผูมีสวนได
สวนเสีย 

ตัวช้ีวัด 1. ระยะเวลารวมของการขาด 
ของวัตถุเสพติดทางการแพทย  
(ยาขาดคราว)  
2. รอยละของจำนวนวัตถุเสพติด
ท่ีหมดอายุลดลง 
3. มูลคาท่ีลดลงจากการนำเขายา
สำเรจ็รูปของวัตถุเสพติดทางการ 
แพทย จากตางประเทศ (ลานบาท) 

มูลคาของรายรับจากการ
จำหนายวัตถุเสพตดิฯ 

1. รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ
บริการ SLA 

2. คะแนนคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

รอยละการเพ่ิมข้ึนการเขาถึง
ของประชาชนผูจำเปนตองใช
วัตถุเสพตดิฯ 

รอยละความพึงพอใจของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

เปาประสงค เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากร 

พัฒนามาตรฐานระบบงานหวง
โซคุณคา 

บริหารทุนมนุษยและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

เพ่ิมขีดความสามารถดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

สงเสริมความรวมมืองานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด 1. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณ 
2. รอยละคาใชจายในการบริหาร
ตอรายไดรวม 

1. อัตราหมุนเวียนของสินคา
คงเหลือ 
2. ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
จำหนาย 
3. ระยะเวลาเฉลี่ยในการจดัหา
วัตถุเสพตดิทางการแพทย 

 

 

 

รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากร 

1. รอยละของกระบวนการท่ีนำ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน
การพัฒนา 
2. รอยละคณุภาพของความ
พรอมใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (SLA) 
3. รอยละความสำเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูลวัตถุเสพติด
ทางการแพทยของประเทศ 

จำนวนผลงานนวัตกรรม/วิชาการ
ดานการบริหารวัตถุเสพติดทาง
การแพทยท่ีนำมาใชประโยชน 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดดำเนินการถายทอดยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ    
โดยจัดทำเปนแผนท่ียุทธศาสตร และ Balanced Scorecard (BSC) มี 3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      
10 เปาประสงค 15 กลยุทธ 18 ตัวชี้วัดหลัก มีการขับเคลื่อนใหเกิดการนำไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI1 ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของวัตถุเสพติดทาง

การแพทย วิทยาศาสตร

และอุตสาหกรรม

จัดหาและจําหนายอยางเพียงพอ

SI1.1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดหาวัตถุเสพติดทางการแพทย

SI1.2  การพัฒนาระบบบริหาร
สินคาคงคลัง

SI1.3 การสงเสริมการผลิตและ
การใชยาสําเร็จรูปของวัตถุเสพติด
ทางการแพทยที่ผลิตในประเทศ
เพ่ือทดแทนการนําเขาจาก
ตางประเทศ

เพ่ิมการเขาถึงวัตถุเสพติด

SI1.4 สงเสริมสนับสนุนเครือขาย
และสถานพยาบาลในการใชวัตถุ

เสพติดฯ

SI2 : ความเขมแข็งทาง
การเงิน

บริหารการเติบโตทางการเงิน
แบบสมดุล

SI2.1 การบริหารหน้ีคางชําระ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากร

SI2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
บริหารงบประมาณ

SI2.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ลดการสญูเสียของทรัพยากร

SI3 : องคกรเปนเลิศ

องคกรที่มีมาตรฐานและไดรับการยอมรับ
SI3.1  การพัฒนาระบบการปฏบิตัิ
ราชการสูมาตรฐาน สากล
พัฒนามาตรฐานระบบงานหวงโซคณุคา 
SI3.2 การพัฒนามาตรฐานกระบวนการ
ดวยระบบเทคโนโลยดีจิิทลั

เพิ่มความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย
SI3.3 การยกระดบัมาตรฐานของสินคา
และบริการ
SI3.4 การสรางสัมพันธ ความผูกพัน 
และความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ในระยะยาว

บริหารทุนมนุษยและพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากร

SI3.5 การสงเสริมการบริหารทนุมนุษย
และเพิ่มขีดความสามารถของบคุลากร

เพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล

SI3.6 การพัฒนาขีดความสามารถดาน
เทคโนโลยีดจิิทลั
SI3.7 การพัฒนาระบบศนูยขอมูลวัตถุ
เสพติดทางการแพทยของประเทศ
สงเสริมความรวมมืองานวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรม
SI3.8 สงเสริมงานวิชาการ วิจัย พัฒนา
นวัตกรรมทางดานการบริหารวัตถุเสพตดิ
ทางการแพทยทีน่ํามาใชประโยชน
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ความม่ันคงและความปลอดภัยของวัตถุเสพติดทางการแพทย 
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 

ตัวช้ีวัดหลัก :  
1) ระยะเวลารวมของการขาดของวัตถุเสพติดทางการแพทย (ยาขาดคราว)  
2) รอยละของจำนวนวัตถุเสพติดท่ีหมดอายุลดลง 
3) มูลคาท่ีลดลงจากการนำเขายาสำเร็จรูปของวัตถุเสพติดทางการแพทย        

จากตางประเทศ   
4) รอยละการเพ่ิมข้ึนของการเขาถึงของประชาชนผูจำเปนตองใชวัตถุเสพติด   

ทางการแพทย 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : ความเขมแข็งทางการเงิน 

ตัวช้ีวัดหลัก :  

1) มูลคาของรายรับจากการจำหนายวัตถุเสพติดทางการแพทย 
2) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ  
3) รอยละคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : องคกรเปนเลิศ 

ตัวช้ีวัดหลัก :  
1) รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ SLA  
2) คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
3) ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดหาวัตถุเสพติดทางการแพทย 
4) อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ  
5) ระยะเวลาเฉลี่ยในการจำหนาย   
6) รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
7) รอยละความพึงพอใจของบุคลากร 
8) รอยละของกระบวนการท่ีนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการพัฒนา 
9) รอยละคุณภาพของความพรอมใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (SLA)  

10) รอยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลวัตถุเสพติดทางการแพทย            
      ของประเทศ 
11) จำนวนผลงานนวัตกรรม/วิชาการดานการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย 
  ท่ีนำมาใชประโยชน 
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การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัต ิ

การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดนำกลยุทธท่ีจะ
ขับเคลื่อน จำนวน 15 กลยุทธ มาจัดทำเปนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม 25 รายการ จำแนกเปน 
4 แผนงาน 11 โครงการ และ 10 กิจกรรม จำแนกแตละประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  

สรุปรายช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร จำนวนแผนงาน จำนวน
โครงการ 

จำนวนกิจกรรม 

1. ความม่ันคงและความปลอดภัย
ของวัตถุเสพติดทางการแพทย 
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม

1 แผนงาน 1 โครงการ 2 กิจกรรม 

2. ความเขมแข็งทางการเงิน 1 แผนงาน - 2 กิจกรรม 

3. องคกรเปนเลิศ 2 แผนงาน 10 โครงการ        6 กิจกรรม 

รวม 4 แผนงาน 11 โครงการ 10 กิจกรรม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับ 
ผิดชอบหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ความม่ันคงและความปลอดภัยของวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรม  (4 รายการ) 

1) แผนงานการเพ่ิมการจัดหายาชนิดใหมหรือจัดหายากำพรา ฝายจัดซ้ือฯ 

2) กิจกรรมการตรวจนับสินคาคงคลังเพ่ือดูปริมาณคงคลังสำหรับการวางแผนสงมอบ
และการจัดซ้ือจัดหา

ฝายจัดซ้ือฯ

3) กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสัญญาเพ่ือลดปญหายาขาดคราว ฝายจัดซ้ือฯ

4) โครงการสงเสริมสนับสนุนเครือขายทางการแพทยตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขในเรื่องของ Palliatives Care

ฝายขายฯ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับ 
ผิดชอบหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ความเขมแข็งทางการเงิน   (3 รายการ) 

1) แผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามทวงหนี้ ฝายการเงินฯ 

2) กิจกรรมควบคุมคาใชจายในการบริหารงาน ฝายงบประมาณ 

3) กิจกรรมติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ฝายงบประมาณ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับ 
ผิดชอบหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 องคกรเปนเลิศ  (18 รายการ) 

1) กิจกรรมพัฒนามาตรฐานคุณภาพการบริการ SLA Service Level Agreement   

 

ฝายนโยบายฯ 

 

2) โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ ประจำป 

3) แผนงานประชุมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการบริหารฯ  
และคณะอนุกรรมการ ฯลฯ   

4) โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

5) กิจกรรมควบคุมและการจัดการสินคาคงคลัง (Smart Inventory) ฝายจัดซ้ือฯ 

6) กิจกรรมพัฒนาระบบตรวจสอบและ ติดตามการบรรจุภัณฑสินคาใหถูกตอง
ครบถวน (Smart Tracking) 

ฝายขายฯ 

7) กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดการขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาท่ีและ
ผูใชงานท่ีสอดคลองกับ พรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

ฝายนโยบายฯ 

 8) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการทำงานสำหรับผูปฏิบัติงาน 

9) โครงการสำรวจความพึงพอใจและรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ฝายขายฯ 

10) โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร   
 

ฝายนโยบายฯ 

 

11) กิจกรรมสงเสริมการจัดการความรู KM    

12) โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ (โครงการเด็กปน) 

13) โครงการจัดทำกรอบการพัฒนาบุคลากรตามชวงอายุงาน 

14) โครงการทบทวนและจัดทำแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว)    
และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำป 

15) โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว)                  
และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำป 

16) โครงการนำเทคโนโลยีมาใชในการรักษาความปลอดภัยของคลังวัตถุเสพติด ฝายจัดซ้ือฯ 

ฝายบริหารท่ัวไป 

17) แผนงานจัดทำศูนยกลางขอมูลวัตถุเสพติดทางการแพทยของประเทศ  ฝายจัดซ้ือฯ 

18) กิจกรรมการพัฒนางานวิจัย/วิชาการทางดานการบริหารวัตถุเสพติด           
ทางการแพทย  

ฝายจัดซ้ือฯ     
ฝายขาย 
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บทที่ 1  สถานภาพองคกร 

1. ความเปนมาของเงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด 

  ป พ.ศ. ๒๕๑๗ เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนโดยระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ซ้ือ ขายยาเสพติดใหโทษ  
ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ตามกฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาทสำหรับเพ่ือใชในทางการแพทยและวิทยาศาสตรภายในราชอาณาจักร กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้ง
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดข้ึน เพราะยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทท่ีจำเปนจะตองใช
ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรหลายชนิดเปนสารตองหามตามกฎหมาย วาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือ
กฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท จึงทำใหบริษัทยาท่ัวไปไมสามารถทำการผลิตและซ้ือขายได 
กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำหนาท่ีผลิต ซ้ือและขาย 
สารตองหามเหลานี้โดยใชเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนกองทุนในการดำเนินการ ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดกำหนดใหกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เปนผูควบคุมรับผิดชอบการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน และใหรายงานผล
การดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน รวมท้ังรายการรับจายตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในทุกๆ  
๖ เดือน ดังนั้น กองควบคุมวัตถุเสพติดจึงไดจัดตั้งกลุมงานข้ึนเพ่ือรับผิดชอบภารกิจนี้เปนการเฉพาะ มีชื่อเรียก
ตามแผนภูมิโครงสรางและอัตรากำลังวา “กลุมบริหารวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย” แตตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ หนวยงานดังกลาวนี้ คือ “หนวยเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด” มีสถานะเปนองคกรในกำกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงอยูภายใตการ
กำกับดูแลของกองควบคุมวัตถุเสพติด โดยมีระเบียบบริหารจัดการอนุโลมใชตามพระราชบัญญัติขาราชการ 
พลเรือน  

  ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงสาธารณสุขไดออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๔ ใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนผูควบคุม
รับผิดชอบการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนนี้ และใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาแตงตั้งเจาหนาท่ี 
เพ่ือทำหนาท่ีดานบริหารเงินทุนหมุนเวียนไดตามความเหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได
จัดตั้ง “กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด” เปนหนวยงานภายในและมีฐานะเทียบเทากลุมงานภายใตการกำกับดูแล 
ของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี ๒๑๓/๒๕๕๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีหนาท่ีดังนี้  

๑) กำหนดยุทธศาสตร และจัดทำแผนดำเนินงานจัดหาวัตถุเสพติดประกอบดวยยาเสพติดใหโทษ
ประเภท ๑ ประเภท ๒ และประเภท ๔ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท ๑ และประเภท ๒ ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
ท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ จากแหลงผลิตตางประเทศ  

๒) กำหนดยุทธศาสตร และจัดทำแผนดำเนินงานการจัดจำหนายวัตถุเสพติดตามขอ ๑) ใหกับ
สถานประกอบการท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  

๓) ดำเนินงานอำนวยการและประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการกำหนดคุณภาพ
มาตรฐานและการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ  

๔) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
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 ป พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0406.6/48680 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดมีคำสัง่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี 470/2563 ลงวันท่ี 
๓๐ ตุลาคม ๒๕6๓ กำหนดใหกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนหนวยงาน ในสังกัดกองควบคุมวัตถุเสพติด  
มีรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะทุนหมุนเวียน โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
(Narcotics Revolving Fund Board) ภายใตกฎหมาย ๓ ฉบับ 

๑) พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการ

ดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ 

2. โครงสรางการบริหาร และอำนาจหนาท่ี 
  พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับเม่ือ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ 
กำหนดใหมีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยา
เสพติด” จากนั้นคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อาศัยมาตรา ๒๒ มีอำนาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย “คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุน 
เวียนยาเสพติด” จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนหลายคณะ เพ่ือปฏิบัติภารกิจเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ให
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ดังตอไปนี้  

๑) คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
๒) คณะอนุกรรมการแกไขปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
๓) คณะอนุกรรมการพิจารณาการนำวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 มาใชในทางการแพทย 
๔) คณะอนุกรรมการพัฒนาการวิจัยเพ่ือการผลิตวัตถุเสพติดในกรณีท่ีวัตถุเสพติด 

หมดสิทธิบัตรรวมกับองคการเภสัชกรรม 
๕) คณะอนุกรรมการพัฒนาการวิจัยเพ่ือการผลิตวัตถุเสพติดในกรณีท่ีวัตถุเสพติดหมดสิทธิบัตร

รวมกับโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 

 2.1 โครงสรางการบริหาร 
 

  
 
      

 
  
 
 
 
 

รูปโครงสรางการบริหาร 

คณะอนุกรรมการ

บริหารและพัฒนา

เงินทุนหมุนเวียน

ยาเสพติด 

 

1-2 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด 

คณะอนุกรรมการ

แกไขปรับปรุง

ระเบียบท่ีเกี่ยวของ

กับเงินทุนหมุนเวียน

ยาเสพติด 

 

คณะอนุกรรมการ

พิจารณาการนำวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภท 

2  มาใชในทาง

การแพทย์ 

 

คณะอนุกรรมการ

พัฒนาการวจิัยเพ่ือ

การผลิตวัตถุเสพติด

ในกรณีท่ีวัตถุเสพติด

หมดสิทธิบัตร 

รวมกับองคการ

เภสัช 

คณะอนุกรรมการ

พัฒนาการวจิัยเพ่ือ

การผลิตวัตถุเสพติด

ในกรณีท่ีวัตถุเสพติด

หมดสิทธิบัตร

รวมกับโรงงานเภสัช

กรรมทหารฯ 
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คณะกรรมการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๘ กำหนดใหในแตละ 
ทุนหมุนเวียนมีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนหนึ่งคณะ โดยจัดใหมีองคประกอบของคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดังนี้ 

1) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา    ประธานกรรมการ  
2) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่ีไดรับมอบหมาย  กรรมการ  
3) ผูแทนกระทรวงการคลัง       กรรมการ 
4) ผูแทนสำนักงบประมาณ       กรรมการ  
5) ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย      กรรมการ 
6) ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ     กรรมการ     
7) ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทยและสาธารณสุข    กรรมการ  
8) ผูอำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด                           กรรมการและเลขานุการ 
9) เภสัชกรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด                           ผูชวยเลขานุการ 
 ท่ีไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด 

10) นักวิเคราะหนโยบายและแผนกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด        ผูชวยเลขานุการ 
 ท่ีไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด 

โดยมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
1) กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงานใหเปนไป 
 ตามวัตถุประสงคของทุนหมุนเวียน 
2) กำหนดขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกำหนด

คาตอบแทนสิทธิประโยชนหรือสวัสดิการตาง ๆ ของผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และ
ลูกจางใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๑ (๘) 

3) พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำป 
4) แตงตั้งผูบริหารทุนหมุนเวียน 
5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

 
  2.2 โครงสรางการบริหารงานภายในเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จัดโครงสรางการบริหารงานภายในเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด แบบ
องคกรตามหนาท่ี (function organization) โดยคำนึงถึงภารกิจ พันธกิจ หรือหนาท่ีขององคกรเปนสำคัญ 
ดวยการจัดใหมีฝายท่ีทำหนาท่ีหลัก คือ ฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด ฝายขายและติดตามการ
กระจายวัตถุเสพติด และฝายท่ีชวยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของหนาท่ีหลัก ประกอบดวย ฝายการเงิน
และบัญชี ฝายงบประมาณ ฝายบริหารท่ัวไป ฝายกฎหมาย ฝายนโยบายและแผนงาน และฝายตรวจสอบ
ภายใน โดยมีผูอำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด ทำหนาท่ีเปนผูบริหารทุนหมุนเวียนตามการพิจารณาจาก
โครงสรางบริหารทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดผานความ
เห็นชอบคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และกระทรวงการคลัง รวมถึงเปนไปตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี 470/2563 ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕6๓ 
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รูปโครงสรางการบริหารงานภายในเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
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 2.3 บุคลากรและอัตรากำลัง                            

  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปจจุบันมีโครงสรางกรอบอัตรากำลังของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด รวม 81 อัตรา ประกอบดวย ขาราชการ 10 อัตรา ลูกจางประจำ 25 อัตรา 
พนักงานทุนหมุนเวียน 46 อัตรา 

 
 

ลำดับ ตำแหนง ประเภท วุฒิ จำนวน 

ผูอํานวยกองควบคุมวัตถุเสพติด ขาราชการ ป.โท 1 

1. ฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด 14 

1 เภสัชกรชํานาญการ ขาราชการ ป.ตร ี 2 

2 เภ ส ัช ก ร ป ฏ ิบ ัต ิก า ร  ขาราชการ ป.ตร ี 3 

3 เจาหนาทีบ่ริหารทั่วไป พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 1 

4 เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 2 

5 เจาหนาที่พัสด ุ พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 3 

6 เจาหนาที่คลังสินคา (คลงัใน) พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 3 

2. ฝายขายและตดิตามการกระจายวตัถุเสพติด 22 

1 เภสัชกรชํานาญการพิเศษ ขาราชการ ป.ตร ี 1 

2 เภสัชกรชํานาญการ ขาราชการ ป.ตร ี 1 

3 เภ ส ัช ก ร ป ฏ ิบ ัต ิก า ร  ขาราชการ ป.ตร ี 2 

4 พนักงานการเงินและบญัช ี ลูกจางประจำ อนุปริญา 1 

5 พนักงานสถิติ ส ๔ ลูกจางประจาํ ป.ตร ี 1 

6 พนักงานสถิติ ส ๓ ลูกจางประจาํ อนุปริญญา 1 

7 พนักงานธุรการ ส 3 ลูกจางประจาํ ปวช. 1 

8 พนักงานรักษาความปลอดภัย บ ๒ ลูกจางประจาํ มัธยม 5. 1 

9 เภ ส ัช ก ร  พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 2 

10 เจาหนาทีบ่ริหารทั่วไป พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 2 

11 เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 2 

12 นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 1 

13 เจาหนาทีป่ระสานโครงการ พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 1 

14 เจาหนาที่ธุรการ พนักงานทุนหมุนเวียน ปวช. 1 

15 คนงาน พนักงานทุนหมุนเวียน ม.ปลาย 1 

16 เจาหนาที่คลังสินคา (คลงันอก) พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 3 

3. ฝายการเงินและบัญช ี 10 

1 พนักงานการเงินและบญัช ีส.4 ลูกจางประจาํ ป.ตร ี 1 

2 พนักงานธุรการ ส 3 ลูกจางประจาํ ปวช. /ปวส. 2 

3 พนักงานพิมพ ส. 2 ลูกจางประจำ ปวช. 1 

4 พนักงานการเงินและบญัช ี พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 3 

5 เจาหนาทีบ่ริหารทั่วไป พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 1 

6 เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 1 

7 เจาหนาที่ธุรการ พนักงานทุนหมุนเวียน ปวช. 1 
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ลำดับ ตำแหนง ประเภท วุฒิ จำนวน 
4. ฝายงบประมาณ 6 

1 พนักงานการเงินและบญัช ีส.4 ลูกจางประจาํ ป.ตร ี 3 

2 พนักงานพิมพ ส 3 ลูกจางประจาํ ปวท. 1 

3 พนักงานการเงินและบญัช ี พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 2 

5. ฝายบริหารทัว่ไป 18 

1 พนักงานการเงินและบญัช ีส.4 ลูกจางประจาํ ป.ตร ี 2 

2 พนักงานการเงินและบญัช ีส.3 ลูกจางประจาํ ป.ตรี. 1 

3 พนักงานการเงินและบญัช ีส.2 ลูกจางประจาํ ปวช. 1 

4 พนักงานพัสดุ ส.4 ลูกจางประจาํ ป.ตร ี 1 

5 พนักงานพัสดุ ส.3 ลูกจางประจาํ อนุปริญญา 1 

6 พนักงานพิมพ ส.2 ลูกจางประจาํ ปวช. 1 

7 พนักงานธุรการ ส 3 ลูกจางประจาํ ปวช. /ปวส. 2 

8 พนักงานธุรการ ส 2 ลูกจางประจาํ ม.ตน 1 

90 พนักงานขับรถยนต ส.2 ลูกจางประจาํ ม.3 1 

10 วิศวกร พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 1 

11 เจาหนาทีบ่ริหารทั่วไป พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 2 

12 นักทรัพยากรบุคคล พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 1 

13 พนักงานการเงินและบญัช ี พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 1 

14 เจาหนาที่พัสด ุ พนักงานทุนหมุนเวียน ปวช. 1 

15 พนักงานขับรถยนต พนักงานทุนหมุนเวียน ปวส. 1 

6. ฝายกฎหมาย 2 

1 นิติกร พนักงานทุนหมุนเวียน ปริญญาตร ี 2 

7. ฝายนโยบายและแผนงาน 6 

1 พนักงานธุรการ ส 3 ลูกจางประจาํ ปวช. 1 

2 นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 2 

3 นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 3 

8. ฝายตรวจสอบภายใน 2 

1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตร ี 2 

      รวมท้ังสิ้น 81 
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บทที่ 2  
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
2.1 การวิเคราะหสถานการณภายใน (Internal Analysis) 

การวิเคราะหสถานการณภายใน (Internal Analysis) เพ่ือหาจุดแข็งและจุดออนขององคกร
โดยการนำประเด็นการวิเคราะหท่ีรวบรวมไดจากการทำ SWOT ท้ังหมดมาจัดอันดับ ความสำคัญ เพ่ือใหงาย
ตอการประเมินสภาวะแวดลอมโดยการนำโอกาสและขอจำกัดซ่ึงเปนปจจัยภายนอก จุดแข็งและจุดออน ซ่ึงเปน
ปจจัยภายในองคกรมาลงผัง (TOWS Matrix) โดยผังจะประกอบดวย ปจจัยภายนอกและปจจัยภายในตัดกันใน
ลักษณะเปน Graph นำมาวิเคราะห SWOT Analysis จะได น้ำหนักความสำคัญของปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผล
กระทบตอองคกรการเก็บขอมูลและประมวลผลน้ำหนักจะทำ ใหสามารถกำหนดตำแหนงขององคกรได กลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีการวิเคราะหสถานการณภายในจากขอมูล ดังนี้ 

2.1.1 การวิเคราะหทบทวนผลการดำเนินงานท่ีผานมา 
 

1. ดานการเงิน  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาสเพติดมีคาใชจายบริหารงานตอรายไดรวม โดยในปบัญชี 2564  
มีคาใชจายบริหาร จำนวน 45,533,256.72 บาท และรายไดรวม จำนวน 952,995,623.11 บาท 
คิดเปนรอยละ 4.78  และมีอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ ในปบัญชี 2564 เงินทุนฯ มีตนทุน
ขาย จำนวน 750,763,452.88 บาท และสินคาคงเหลือเฉลี่ย จำนวน 124,905,686.60 บาท 
ดังนั้น เงินทุนฯ มีอัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเทากับ 6.01 รอบ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเทา
ระดับ 1.3353 คะแนน ซ่ึงต่ำกวาเปาหมายมาก เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา-2019 สงผลใหปริมาณการจำหนายวัตถุเสพติดลดลง เชน ปริมาณยากลุมบรรเทาอาการ
คัดจมูก (Pseudoephedrine) หรือกลุมยาลดความอยากอาหาร (Phentermine) เปนตน ซ่ึงทำใหมี
รายการยาบางรายการมีปริมาณสินคาคงคลังมากกวายอดจำหนาย 

2. ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการประเมินผลลัพธและผลกระทบของทุนหมุนเวียน ในปบัญชี 2564 มี 5 โครงการ มี 2 โครงการ 
ท่ีสามารถดำเนินการได และมีโครงการท่ีไมสามารถดำเนินการได 3 โครงการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการรางขอบเขตงาน (TOR) จึงตองปรับแผนฯ และขอขยายระยะเวลาดำเนินงานออกไปถึง 
30 มิถุนายน 2565  และไดมีการสำรวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ในปบัญชี 2564 จาก
การสำรวจความพึงพอใจ พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีระดับความพึงพอใจ เทากับรอยละ 71.43 
เนื่องจากปญหาสภาวะการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 ท่ีสงผลกระทบตอ
กระบวนการทำงาน ท้ังในสวนของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และดานบริการ ท่ีมีการแกไขปญหาใชระยะ
เวลานาน สงผลตอการปฏิบัติงาน ทำใหอนุมัติและจำหนายยาไดชา และสงผลใหเจาหนาท่ีตองใช
ระยะเวลาปฏิบัติงานมากข้ึน 
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3. ดานการปฏิบัติการ  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยเพียงพอและทันเวลา 
ตามความตองการของผูรับบริการ จำนวน 52 รายการ และไดสงมอบทันเวลาตามความตองการของ
ผูรับบริการครบถวน คิดเปนรอยละ 100 มีการจัดทำแผนจัดหาวัตถุเสพติดลวงหนา ปรับแผนการสง
มอบวัตถุเสพติดตามสัญญา มีการบริหารปริมาณวัตถุเสพติดคงคลัง และปรับแผนการจัดซ้ือใหสอดคลอง
กับสถานการณ 
 การปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือเขาสูระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ไดมีการจัดทำ SOP ตาม
กระบวนการทำงาน โดยไดกำหนดรูปแบบตามระบบคุณภาพของ อย. และ ISO 9001 : 2015  
โดยเงินทุนฯ สามารถดำเนินการไดครบถวน จำนวน 14 เรื่อง  
 การพัฒนาระบบสำหรับติดตามการกระจายยา เพ่ือวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 
ติดตามการกระจายวัตถุเสพติดและการยืนยันตัวตนในการรับวัตถุเสพติด กลุมเงินทุนฯ มีคำขอซ้ือวัตถุเสพติด 
จำนวน 34,619 ฉบับ มากคำขอท่ีจัดสงทำงไปรษณีย จำนวน 25,047 ฉบับ และคำขอท่ีมารับยาท่ี 
อย. จำนวน 9,572 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 จากการสั่งซ้ือมีระบบตรวจสอบติดตามการสั่งซ้ือ จัดสง
วัตถุเสพติด การจัดเก็บขอมูล และรายงานผลขอมูลการยืนยันตัวตน ของผูรับอนญุาตในการสั่งซ้ือและรับ
วัตถุเสพติด โดยประเมินผลจากระบบงานขาย ดังนั้น จึงสามารถดำเนินการ จัดสงยาทางไปรษณียและรับ
ยาไดทุกคำขอซ้ือท่ีมีการอนุมัติ 

4. ดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  
  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถ
จัดการความเสี่ยงใหสามารถลดความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได คิดเปนรอยละ 88.24 นอกจากนี้  
มีการตรวจสอบภายใน โดยผูตรวจจากหนวยงานตนสังกัด ซ่ึงสามารถดำเนินการและปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด ในสวนระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน มี
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน เปนระบบท่ีมีความสำคัญมากท่ีนำมาใชใน
การดำเนินงาน เปนชองทางท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานสามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการไดอยาง
สะดวก รวดเร็วและถูกตองสมบูรณ ปจจุบันกลุมเงินทุนฯ ยังตองมีการปรับปรุงใหระบบสารสนเทศใชได
ครอบคลุมทุกกระบวนการ 

5. ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจาง 
       กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดสงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ท่ัวถึงและ
ตอเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน ความรู ความสามารถ ศักยภาพและทักษะการทำงานท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ
สถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตร ขององคกร เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของ
องคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบ ผลสำเร็จตามเปาหมาย รวมท้ังสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 
 
 
 
 

2-2 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

6. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง  
  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีการใชจายงบลงทุนเทียบกับแผนการใชจายงบลงทุน 
และการใชจายภาพรวมเทียบกับแผนการใชจายภาพรวม ประจำปบัญชี 2564  
 (1) รอยละการใชจายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับแผนการใชจายงบลงทุน ประจำป
บัญชี 2564 โดยเงินทุนฯ มีแผนการใชจายงบลงทุน จำนวน 25,057,353.70 บาท สามารถใชจายได
จริง จำนวน 25,057,353.70 บาท คิดเปนรอยละ 100   
 (2) รอยละการใชจายภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับแผนการใชจายภาพรวม ประจำป
บัญชี 2564 โดยกองทุนฯ มีแผนการใชจายภาพรวม จำนวน 1,267,236,182.77 บาท สามารถใช
จายไดจริง จำนวน 773,009,375.72 บาท คิดเปนรอยละ 61  
 
  อยางไรก็ตาม การดำเนินงานท่ีผานๆ มาของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดมีการ
พัฒนางานในทุกๆ ดานเพ่ือตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกกลุม ปจจุบันกำลังพัฒนา
ระบบสารสนเทศและดิจิทัลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด คาดวาเม่ือแลวเสร็จและใชงานไดสมบูรณ 
ซ่ึงจะทำใหการดำเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนสามารถ
แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงทำใหลดตนทุนการบริหารงานไดอีกดวย ผลการดำเนินงานท่ีผานมาตาม
ตารางสรุปผลท่ีปรากฏดานลาง 

ตารางแสดงผลคะแนนเปรียบเทียบ ป 2560 - 2564 

 

 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหวางป (คะแนน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ดานการเงิน 3.6750 5.0000 3.0000 4.7878 3.1667 

 

ดานการสนองประโยชนตอผูมสีวนไดสวนเสีย 4.0105 4.3100 4.0258 3.4733 2.1430 

 

ดานปฏิบัติการ  4.7333 4.0829 4.6840 4.5000 5.0000 

 

ดานการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 4.1388 4.4555 4.1889 4.5972 4.5833 

 

ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลกูจาง 

---- ---- 4.0309 4.6438 4.5500 

 

ดานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/
กระทรวงการคลัง 

---- ---- 3.6665 3.0000 4.0000 

 

ผลคะแนนรวม 4.2107 4.5035 3.9742 4.1937 
ถูกปรับลด 
0.6000 

3.6578 
ถูกปรับลด 
0.3800  
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2.1.2  ตารางการวิเคราะหความตองการ และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลุม ความคาดหวัง/ความตองการ แนวทางการตอบสนอง 

บุคลากร 1) ความกาวหนาทางสายงาน 

2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

3) การมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น 

4) พัฒนาความรูความสามารถ 

5) การทำงานเปนทีม 

6) ภาระงานยังไมสมดุลกับหนาท่ี 
ท่ีรับผิดชอบ 

1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให
สมดุลกับปริมาณงาน 

2) พัฒนาความรู ความสามารถ ของ
บุคลากรตามสมรรถนะหลักของการ
ทำงาน และสอดคลองกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) จัดคณะทำงานทีมขามสายงาน  
เพ่ือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

2.1.3  สรุปความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 เรงรัดการติดตามการเก็บเงินจากลูกหนี้คางชำระนาน 

 เพ่ิมความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือลดระยะเวลาและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 พัฒนาบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร 

 ใหมีระบบการควบคุมดูแลวัตถุเสพติดไมใหรั่วไหล 

 ใหมีการวิจัยสงเสริมการผลิตยาในประเทศ 

 ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 สรางความสัมพันธกับผูซ้ือและผูขายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 เพ่ิมการเขาถึงยาเสพติดทางการแพทยฯ ของประชาชน 

 มีระบบบริหารคลังสินคามียาเพียงพอและมีอัตราการหมุนเวียนของสินคาท่ีดี 
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2.1.4  สรุปความตองการของเจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดสำรวจความคิดเห็นและความตองการ ความคาดหวัง
ของเจาหนาท่ี สรุปไดดังนี้  

1. เปาหมายท่ีอยากเห็นในอีก 5 ป ขางหนา 
2. ความตองการและความคาดหวัง 
3. ปญหาและอุปสรรค 
4. ในความคิดเห็นของทานนั้น คิดวาอะไรคือจุดเดนหรือสิ่งท่ีทำไดดีเยี่ยมของกลุมเงินุ

ทนหมุนเวียนยาเสพติด 
5. ในความคิดเห็นของทานนั้น คิดวาอะไรคือจุดดอยหรือสิ่งท่ียังตองปรับปรุงของกลุม

เงินุทนหมุนเวียนยาเสพติด 
6. ในความคิดเห็นของทานนั้น ทานอยากใหกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดนั้นพัฒนา

ไปในดานใด เพ่ือใหการทำงานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

เปาหมายท่ีอยาก
เห็นในอีก 5 ป 

ขางหนา 

ความตองการและ
ความคาดหวัง 

ปญหาและ
อุปสรรค 

อะไรคือจุดเดน
หรือสิ่งท่ีทำไดดี

เย่ียม 

อะไรคือจุดดอย
หรือสิ่งท่ียังตอง

ปรับปรุง 

ตองการใหกลุม
เงินทุนฯ พัฒนา 

ในดานใด 

บุคลากรมีทักษะ 
รอบรูรอบดาน
ทำงานไดทุกหนา
งานอยางมืออาชีพ 
เปนองคกรคุณภาพ 
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 

ใหมีโครงการ
พัฒนาบุคลากร 
อยากใหระบบ  
14 ลาน ใชงานได 
100% 

 

โครงสรางสมรรถนะ 
ตำแหนง  
ขาดการเรียนรู 
ไมสามารถใช
ระบบ 14 ลานได 

การจัดหาและ
จำหนายวัตถุเสพตดิ
ท่ีใชในทางการ 
แพทยไปยัง
สถานพยาบาล 
ท่ัวประเทศ 
ไดเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 

เวลาเจาหนาท่ี
ลาออก หรือ
เกษียณราชการ 
ทำใหขาดเจาหนา
ในตำแหนงน้ันๆ 

อยากใหพัฒนาดาน
เทคโนโลยี และ
บุคลากรท่ีตองทัน 
ตอการเปลี่ยนแปลง 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 

 การวิเคราะหปจจัยท่ีเกิดจากองคกร โดยองคกรสามารถควบคุม กำหนดทิศทาง และ
แกไขปญหาหรือเพ่ิมศักยภาพไดดวยตัวองคกรเอง ไดแก การวิเคราะห S (Strength: จุดแข็ง) และการ
วิเคราะห W (Weakness: จุดออน) โดยใชหลักการของ ๗S 

Strategy (กลยุทธ) 

จุดแข็ง S : Strength จุดออน W : Weakness 

• มีการกำหนดและทบทวนยุทธศาสตรในทุกๆ ป 

• ผูบริหารใหความสำคญัตอแผนยุทธศาสตรระยะยาว 
และระยะสั้น รวมถึงมีวิสัยทัศนมุงเนนในการพัฒนา
องคกรท่ีสมรรถนะสูง  

• มีกลยุทธท่ียึดลูกคาเปนหลักในดานการจัดหาและ
จำหนายวัตถุเสพตดิท่ีใชในทางการแพทย  
สรางความพึงพอใจและตอบสนองความตองการ
ของลูกคา  

• แผนงาน โครงการ กิจกรรม ยังไมสามารถปฏิบัติ
ไดจริง 

• ตัวช้ีวัดยังไมสอดรับกับกลยุทธท่ีกำหนด 

• ขาดการวางแผนใหสอดคลองกับสภาพปญหา 
 

Structure (โครงสราง) 

จุดแข็ง S : Strength จุดออน W : Weakness 

• มีนโยบายและถายทอดไปยังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติได
อยางชัดเจน  

• มีการจัดโครงสราง แบงหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของหนวยงานท่ีชัดเจน  

• การจัดโครงสรางงานหลายช้ันสงผลใหเกิดความ
ผิดพลาดยาก  

• การบริหาร เปนแนวดิ่ง มสีายการบังคับบัญชา
ยาว การผานงานหลายระดับช้ันทำใหงานลาชา 

Staff (บุคลากร) 

จุดแข็ง S : Strength จุดออน W : Weakness 

• พรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

• มี Service Mind 

• มีชองวางระหวางวัย  

• บุคลากรจำนวนมากแตขาดประสทิธิภาพ 

• ขาดความมั่งคง  

• ขาดแรงจูงใจ 

• ขาดความกาวหนาในสายอาชีพ 
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Skill (ทักษะ) 

จุดแข็ง S : Strength จุดออน W : Weakness 

• มีความชำนาญในสวนงานท่ีตนเองรับผิดชอบ • ขาดความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูระบบงานใหม  

• ขาดทักษะทางการวิเคราะห และแกปญหาอยาง
เปนระบบ   

System (ระบบ) 

จุดแข็ง S : Strength จุดออน W : Weakness 

• มีมาตรฐานคูมือการปฏิบัติงานท่ีปรับปรุง 
เปนปจจุบัน 

• มีการตรวจสอบกระบวนการทำงานจากหนวยงาน
ภายนอก เชน สตง. และตรวจสอบภายใน 

• กระบวนการทำงานมมีาตรฐาน โปรงใส  
ตรวจสอบได 

• มีระเบียบปฏิบัต ิมีขอกำหนดตามกระบวน 
การทำงานชัดเจน 

• ขอมูลไมถูกตองครบถวน เชน ปรมิาณคงคลังของ
วัตถุเสพตดิ เปนตน 

• ระบบไมเสถียรดาน Software 

• ความซับซอนของระบบ เน่ืองจากมีหลายข้ันตอน
การปฏิบัติงาน ทำใหผูใชงานยาก 

Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 

จุดแข็ง S : Strength จุดออน W : Weakness 

• มีการสื่อสารภายในระหวางผูบริหารและเจาหนาท่ี
ผานหลากหลายชองทาง ทาใหไดรับทราบขอมลู
ขาวสารอยางรวดเร็ว  

• มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสารและเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชา 
เชน การประชุม  

• มีชองทางการติดตอสื่อสารใกลชิดกับลูกคา และ
สามารถตอบสนองความตองการไดรวดเร็ว 
 

• ระดับชัน้การบังคับบัญชายาวทาให้เกิดความ

ล่าชา้ในการบริหารและการตัดสินใจ  

• ไมมีศูนยบริการลูกคาสัมพันธ รับเรื่อง และกระจาย
เรื่องตอ (ไมมี Call Center) 

• ภาพรวมความพึงพอใจยังไมถึงเปาหมาย อาจจะ
เกิดจากกฎ ระเบียบท่ีไมสามารถควบคุมได ทำให
ลูกคาไมไดรับความสะดวกในการรับบริการ 

Shared Value (คานิยมรวม) 

จุดแข็ง S : Strength จุดออน W : Weakness 

• มีการกำหนดคานิยมองคกรท่ีชัดเจน  

• มีการสื่อสารคานิยมองคกรอยางท่ัวถึงและเจาหนาท่ี
ไดรับทราบโดยท่ัวกัน  

• มีแผนงานและแนวทางดำเนินการเพ่ือเสรมิสราง
วัฒนธรรมองคกร  

• เจาหนาท่ีมสีวนรวมในการปฏิบัตติามคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร ยังไมมาก 
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2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Analysis) 

 เปนการตรวจสอบประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูล จากสภาพแวดลอมภายนอก ท่ีมี
ผลกระทบตอองคกร เพ่ือหาโอกาสและภัยคุกคาม ไดแก สภาวะเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเทคโนโลยี
การเมือง กฎหมาย นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของ และสถานการณตางประเทศท่ีเก่ียวของ  

2.2.1 ความสำคัญของนโยบายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

องคกร นโยบาย 

กระทรวงสาธารณสุข  ระบบสุขภาพ มุงพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและ อสม. ใหคนไทยทุกครอบครัว       
มีหมอประจำตัว 3 คน หมอประจำบาน (อสม.) หมออนามัย หมอครอบครัว 
พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิใหเปนจุดเชื่อมตอท่ีมปีระสิทธิภาพ ดูแลสุขภาพ
องครวมท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม 

 พัฒนาระบบบริการกาวหนา New Normal Medical care และ Digital 
Health เพ่ิมการเขาถึง ลดแออัด รอคอย  เสริมสรางพัฒนา Basic 
Excellence ใหมีศักยภาพ ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ ยกระดับ Innovative 
Healthcare management สนบัสนนุ 30 บาท รักษาทุกท่ี : Sandbox  
ในเขตสุขภาพท่ี 9 และ กทม. 

 เรงสรางเศรษฐกิจสขุภาพ เพ่ิมมลูคาทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑและบริการ
สุขภาพ ใหความสำคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย เพ่ิมโอกาส    
ในการเขาถึงรักษาอยางปลอดภยั 

 เสริมสรางสุขภาพดีวิถีใหม เสริมสรางความมั่นใจและความพรอม  
ในการจัดการกับโรคอุบัติใหม สรางเสริมพฤติกรรมสขุภาพประชาชน  
ใหบุคลากรทุกคนสวมหนากากอนามัย 100% (DMH : Social Distancing-
Mask-HandWashing) 

 บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได สรางความ
ปลอดภัยใหกับบุคลากรและผูรับบริการ (2P Safety) งานไดผล คนเปนสขุ  
ใหบานสาธารณสุข มีความเปนพ่ี เพ่ือน นอง รวมสรางผูนำรุนใหมและพัฒนา
คนใหเกงกลา 
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องคกร นโยบาย 

สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 สรางความมั่นคงดานยาและเวชภัณฑในภาวะฉุกเฉิน สงเสริมการผลิต              
ในประเทศ และอำนวยความสะดวกในการนำเขา  

 ผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพ่ือสุขภาพ และเพ่ิมมลูคาทางเศรษฐกิจ  

 พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพอยางรวดเร็ว โปรงใส และพัฒนา              
e-Submission ทุกกระบวนงาน ปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

 จัดการปญหาโฆษณา จัดการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน      
และตอบโตทันเหตุการณ  

 สรางความรอบรูดานผลติภัณฑสขุภาพใหประชาชนรูเทาทันสือ่เพ่ือใหไมหลงเชื่อ 
ขาวปลอม สามารถตัดสนิใจเลือกบริโภคอยางปลอดภัย  

 ปรับเปลี่ยน อย. สูองคกรดิจิทัล  

 สรางศักยภาพใหบุคลากร อย. เชี่ยวชาญดานคุมครองผูบริโภค และสามารถ 
เปนผูตรวจประเมินภายใน (internal Reviewer) ท่ีเชี่ยวชาญ 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดนำนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ท่ีเก่ียวของซ่ึงมีผลกระทบท้ังทางตรง และทางออมตอสภาพแวดลอมการ
ดำเนินงานมาวิเคราะห เพ่ือการทบทวนยุทธศาสตรระยะยาว และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ไดแก 
การพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิใหเปนจุดเชื่อมตอท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ิมการเขาถึงวัตถุเสพติดทาง
การแพทยฯ เสริมสรางความม่ันใจและความพรอมในการจัดหาวัตถุเสพติดทางการแพทยฯ รองรับกับโรค
อุบัติใหม ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน และการใหบริการดวยหลักธรรมาภิบาล โปรงใส เปนธรรม 
ตรวจสอบได ทำใหลดข้ันตอนการใชบริการ การปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกันเพ่ือสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูรับบริการและบุคลากร สรางความม่ันคงดานยาและเวชภัณฑในภาวะฉุกเฉิน สงเสริมการผลิตใน
ประเทศ และอำนวยความสะดวกในการนำเขา เพ่ือสนับสนุนใหภาคธุรกิจเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 
สามารถผลิตผลิตภัณฑท่ีเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจได  
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2.2.2 การวิเคราะหสถานการณภายนอกองคกร (PESTIL)  

เพ่ือนำมากำหนดเปนยุทธศาสตรระยะยาว มีรายละเอียดการวิเคราะหสถานการณ
ภายนอกองคกร (PESTIL) ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  ดังนี้ 

1) การเมือง (Politic) วิเคราะหเก่ียวกับ พรรคการเมือง/ ลัทธิทางการเมือง 
เสถียรภาพ/ นโยบายของรัฐบาล ความสัมพันธระหวางประเทศ 

2) เศรษฐกิจ (Economic) วิเคราะหเก่ียวกับรายไดประชากรตอคน/ ระดับเงินเดือน 
คาจาง อัตราดอกเบี้ย/ อัตราเงินเฟอ/ อัตราแลกเปลี่ยน โครงสรางพ้ืนฐาน/ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3) สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural) วิเคราะหเก่ียวกับพัฒนาการและแนวโนม    
การเปลี่ยนแปลงของสังคม โครงสราง/ ความเชือ่/ คานิยม/ ธรรมเนียม/ ประเพณี 

4) เทคโนโลยี (Technology) วิเคราะหเก่ียวกับความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีดานพลังงาน / Biotech / Nanotech ดานการผลิต / สินคา /  
สินคาทดแทน 

5) การตางประเทศ (International) วิเคราะหเก่ียวกับกลุมเศรษฐกิจ ภูมิภาค  
ขอบังคับดานความปลอดภัย สิ่งแวดลอม / การเปดการคาเสรี การกีดกันทางการคา  

6) กฎหมาย (Legal) วิเคราะหเก่ียวกับการบังคับใช/ ความทันสมัยของกฎหมาย 
กฎหมายท่ัวไป / ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 

ปจจัยทางการเมือง (P – Political) 

สถานการณ โอกาส  O : Opportunity ภัยคุกคาม T : Treats 

1. กัญชาทางการแพทย 
2. การสงเสริมการออกกำลัง

กายเพ่ือสุขภาพ 
3. ความมั่งคงทางยาของ

ประเทศ 
4. การจัดซื้อจดัจางท่ีเปลีย่น 

แปลง 

• มีโอกาสเพ่ิมรายได 

• มียาใหประชาชนเขาถึงไดเทาเทียมกัน 

• มีคูคารายใหม และมีหลายรายให
คัดเลือก 

• แพทยมีทางเลือก ทำใหขายยาในกลุม 
Opioids นอยลง 

• กลุมยาลดน้ำหนักขายไดนอยลงเพราะ
ถูกจำกัดปริมาณการครอบครอง 

• เกิดการสูญเสียรายได/ตนทุน กรณีมี
การปรับเปลี่ยนการใชยา 

• การดำเนินการลาชา 

 
ปจจัยทางเศรษฐกิจ (E – Economic) 

สถานการณ โอกาส  O : Opportunity ภัยคุกคาม T : Treats 

1. งบประมาณท่ีไดรับจดัสรร
ไมไดตามจำนวนท่ีเสนอ 

2. คาเงินและอัตราแลกเปลีย่น
ของประเทศ 

3. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

• สถานพยาบาลมีกำลังซื้อมากข้ึน 
ยอดขายยาเพ่ิมข้ึน 

• กระทบกับการดำเนินงานกิจกรรม / 
โครงการอาจไมสำเร็จ 

• กระทบตอตนทุนยา 

• ขาดสภาพคลองกำลังซื้อนอยลง และ
หน้ีคางชำระนานมากข้ึน 
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  ปจจยัทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural)   

สถานการณ โอกาส  O : Opportunity ภัยคุกคาม T : Treats 

1. ความสวยงามตามความ
นิยมใน Social 

2. สถานการณโควิด 

• จำหนายยาเพ่ิมข้ึน เชน  
ยาลดความอวน มอรฟน  
มิดาโซแรม เฟนทานีลฉีด 

• สงผลใหมการรั่วไหลของยา 

• เกิดภาวะขาดแคลนยา 

 ปจจยัทางเทคโนโลยี (T – Technology)    

สถานการณ โอกาส  O : Opportunity ภัยคุกคาม T : Treats 

การนำเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใชในการใหบริการลูกคา 

• มีความสะดวกรวดเร็ว  

• เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี 

• มีความถูกตองแมนยำของขอมูล 
ในการประมวลผล และวิเคราะห 

• มีชองการการติดตอ เผยพแร
ประชาสมัพันธหลากหลายรูปแบบ 

• ผูรับบริการในกลุมผูสูงวัย ยังไมสามารถ
ใชงานในระบบได สงผลใหการ
ดำเนินงานลาชากวาท่ีกำหนด 

• ระบบสารสนเทศยังไมเสถียร สงผล
กระทบกับการสั่งซื้อ และการรายงาน
วัตถุเสพตดิทางการแพทย 

 

 ปจจยัทางการตางประเทศ (International)    

สถานการณ โอกาส  O : Opportunity ภัยคุกคาม T : Treats 

1. กฎระเบียบการควบคุม
วัตถุเสพตดิทางการแพทย
สงออกแตละประเทศ 

2. ขอตกลงสหประชาชาต ิ
ท่ีเก่ียวกับวัตถุเสพติดทาง
การแพทย 

• สามารถเลือกจดัหาวัตถุเสพตดิทาง
การแพทยไดจากหลายแหลงผลติ 

• มีกฎระเบียบควบคมุการใชวัตถุ
เสพติดทางการแพทยท่ีสอดคลอง
กับตางประเทศ 

• ตองมีการวางแผนลวงหนาสำหรับการ
จัดเตรียมและดำเนินการ 

• โควตาการใชวัตถุเสพตดิทางการแพทย
ไมสอดคลองกับสถานการณการใชวัตถุ
เสพติดในประเทศ 

 

 ปจจยัทางดานกฎหมาย (Legal)    

สถานการณ โอกาส  O : Opportunity ภัยคุกคาม T : Treats 

1. ระเบียบขายวัตถุเสพติด 
2. กฎกระทรวงเก่ียวกับการ

ขอใบอนุญาตครอบครอง
วัตถุเสพตดิทางการแพทย 

3. พรบ.บริหารราชการ
แผนดินฯ 

4. พรบ.เงินทุนหมุนเวียนฯ 

• สอดคลองกับวิธีการทำงาน
สามารถใชเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานได 

• สามารถกำกับดูแลผูรับอนุญาต 
ไดท่ัวถึง 

• สามารถมอบอำนาจในการ
ปฏิบัติงาน ทำใหมีความตอเน่ืองใน
การบริหารงาน 

• การบริหารงานมีคลองตัว 

• ไมมีความยืดหยุน และคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

• คาธรรมเนียมการขอใบอนุญาตตอครั้ง
สูงข้ึนมาก กระทบตอตนทุนการผลิตยา 

• เปลี่ยนผูบริหารระดับสูงบอย ทำใหตอง
เปลี่ยนนโยบาย 

•  
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2.2.3 ตารางการวิเคราะหความคาดหวัง และแนวทางการตอบสนองของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

กลุม ความคาดหวัง / ความตองการ แนวทางการตอบสนอง 

1. สถานพยาบาล 

• โรงพยาบาลรัฐบาล   

• โรงพยาบาลเอกชน 

• โรงพยาบาลสัตว 

• โรงพยาบาลทันตกรรม 

• คลินิก 

2. สถาบันการศึกษา 

3. บริษัทฯ/โรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีใชสารเสพติด
เปนสารต้ังตน 

- ความรวดเร็วความถูกตองในการ 
สงมอบสินคา  

- คุณภาพของสินคา และบริการ 
- ติดตอสื่อสารสะดวก 
- กฎระเบียบชัดเจน 
- มียาเพียงพอกับความตองการ 

 

1) การพัฒนาระบบการจัดจำหนาย
ออนไลน และติดตามการสงมอบ e-
tracking 

2) ใหมีการประชาสัมพันธชองทางการ
ติดตอแตละเรื่อง ใหมี Call Center 

3) ลดความเสยีหายของสินคาทำใหรอย
ละการเคลมสินคาลดลง 

4) ปรับปรุงกระบวนการตนทางไป
ปลายทางใหขนสงสินคาใหรวดเร็วข้ึน 

5) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบรองรับ
ความตองการของลูกคา 

1. ผูผลิต/ขาย/ผูนำเขา 
 

- กฎระเบียบชัดเจนเสมอภาค เทา
เทียม 

- ทราบขอมูลเพ่ือวางแผนการผลิต/
จัดหายา 

- รับชำระเงินตรงตามเวลา ครบถวน 

1) เพ่ิมชองทางการสื่อสารเก่ียวกับ
กระบวนการจัดซื้อยา  

2) แจงขอมูลขาวสารเปนปจจุบัน  
3) พัฒนาระบบการชำระเงินผาน

อิเล็กทรอนิกสใหรวดเร็วข้ึน 
4) พัฒนาระบบตดิตามยาเสพติด RFID 

รวมกับผูผลติ 

2. ผูรับจาง : ไปรษณีย ผูรับ
จางทำระบบ 

- จายเงินตรงตอเวลา 
- บันทึกขอมูลการจดัสง (รายช่ือผูรบั

สินคา) แตละวันใหตรงตามกำหนด 
(18.00 น.) 

พัฒนาระบบการชำระเงินผาน
อิเล็กทรอนิกสใหรวดเร็วข้ึน 

 

3. หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
(กรมวิทยาศาสตรการ 
แพทย กรมบัญชีกลาง 
สำนักงบประมาณ) 

- ขอมูลตัวอยางยาท่ีครบถวน  
(กรมวิทย) 

- การบริหารงานทุกดานมีประสิทธิภาพ 
- ความคุมคาในการใชงบประมาณ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารลูกหน้ี

คงคาง 
- การทำวิจัยดานวิทยาศาสตร  

1) บริหารสินคาคงคลังใหลดตนทุนการ
จัดเก็บ Stock ยา 

2) บริหารจดัการลูกหน้ีเพ่ือลดหน้ีคงคาง
นาน 

3) บริหารงานใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑการประเมินและไดรับคะแนน
เพ่ิมข้ึน 

1. หนวยงานท่ีทำ MOU  

• องคการเภสัชกรรม  

• โรงงานเภสัชกรรมทหาร 

• บ. สยามไบโอไซน จำกัด 

2. ราชวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของ 

- องคความรูรวมกัน 
- ไดรับคาจางครบถวน ตรงเวลา 

1) เพ่ิมเครือขายในการผลิตยา  
ในประเทศ 

2) พัฒนางานวิจัยเพ่ือรองรับวัตถุเสพติด
ตัวใหม 
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การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน (SWOT) 
 

 
 

 

 

  
     

จุดแข็ง S : Strengths

1. ผูบริหารมีนโยบายท่ีชัดเจน / รับฟงความ  
คิดเห็น / มีเหตุผล

2. การบริหารงานยึดกฏระเบียบเปนหลัก

3. บุคลากรพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ

4. บุคลากรมี Service Mind

5. มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติ 
และขอกําหนดท่ีชัดเจน

6. กระบวนการทํางานมีมาตรฐาน โปรงใส 
ตรวจสอบได

7. มีชองทางการติดตอสื่อสารใกลชิดกับลูกคา 
และตอบสนองความตองการไดรวดเร็ว

จุดออนองคกร W : Weaknesses
1. การบริหารงานเปนแนวด่ิง หลายระดับชั้น 

ทําใหการดําเนินงานลาชา

2. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด

3. มีชองวางระหวางวัยผูสูงอายุ และผูอายุนอย

4. บุคลากรขาดแรงจูงใจ และความกาวหนา
ในสายอาชีพ

5. ระบบสารสนเทศไมเสถียร ทําใหขอมูลไมถูกตอง 
ครบถวน ซับซอนหลายขั้นตอนในการใชงาน

6. ภาพรวมความพึงพอใจของผูใชบริการ 
ยังไมถึงเปาหมาย

โอกาส O : Opportunities
1. เพ่ิมอัตราการเขาถึงยาในกลุม Opioids 

จากนโยบายทางการแพทย

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงาน

3. หลักเกณฑการคัดเลือกเปดโอกาสใหมีผูคา
เพ่ิมมากขึ้น

4. ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจําหนาย
ไดอยางคลองตัว

5. ปริมาณการใชยาเพ่ิมขึ้น มีโอกาสท่ีรายไดเพ่ิมขึ้น

ภัยคุกคาม T : Threats
1. มีตนทุนการบริหารจัดการท่ีเพ่ิมขึ้น

2. บริษัทผูขายเกิดปญหาการนําเขาวัตถุเสพติด
ทางการแพทยในประเทศ

3. เศรษฐกิจขาดสภาพคลองทําใหลูกหน้ีคาง
ชําระนานเพ่ิมขึ้น

4. เกิดการรั่วไหลของวัตถุเสพติดทางการแพทย

5. การเกิดสถานการณวิกฤตทําใหโตวตาการใช
วัตถุเสพติดทางการแพทยท่ีกําหนดไมสอดคลอง
กับการตองการใชวัตถุเสพติดในประเทศ

6. ผูรับบริการไมปฏิบัติตามกฏเกณฑท่ีกําหนด

SWOT
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นำขอมูลจากปจจัยภายในและภายนอกมาวิเคราะห โดยใชเครื่องมือ TOWS Matrix   
ท่ีไดจากตอยอดกระบวนการวิเคราะหท่ีไดมาจากการวิเคราะห SWOT เพ่ือใชหาความสัมพันธกันเพ่ือทำ
สรางกลยุทธ (Strategy) ท่ีเหมาะกับสถานการณนั้นเพ่ือมาใชในองคกร ผลการวิเคราะหเปน ดังนี้ 

การวิเคราะห TOWS Metrix 
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กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy)

1. กลยุทธการพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการ
สูมาตรฐานสากล

2. กลยุทธการพัฒนาขีดความสามารถ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. กลยุทธการพัฒนาระบบศุนยขอมูล
วัตถุเสพติดทางการแพทยของประเทศ

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)
1. กลยุทธการสงเสริมการผลติและการใช

ยาสําเร็จรูปของวัตถุเสพติดทางการแพทย
ท่ีผลิตในประเทศเพ่ือทดแทนการนําเขา
จากตางประเทศ 

2. กลยุทธการยกระดับมาตรฐานของสนิคา 
และบริการ

กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)
1. กลยุทธการพัฒนามาตรฐานกระบวนการ

ดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

2. กลยุทธการสงเสริมการบริหารทุนมนุษย
และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 

3. กลยุทธการสงเสริมงานวิชาการ วิจัย พัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือสรางความมั่นคงของวัตถุเสพติด
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กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)
1. กลยุทธการเพ่ิมประสิทธภิาพการจดัหา

วัตถุเสพติดทางการแพทย 

2. กลยุทธการพัฒนาระบบบริหารสินคาคงคลัง 

3. กลยุทธสงเสริมสนับสนุนเครือขาย
และสถานพยาบาลการในการใชวัตถุเสพติดฯ

4. กลยุทธการบริหารหน้ีคางชําระ 

5. กลยุทธการเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิาร
งบประมาณ 

6. กลยุทธการเพ่ิมประสิทธภิาพการใช
และลดการสูญเสียของทรัพยากร 

7. กลยุทธการสรางสัมพันธ ความผูกพัน และ
ความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียในระยะยาว

TOWS Metrix



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

จากการวิเคราะห TOWS Metrix ทำใหรูตำแหนงยุทธศาสตรขององคกร ซ่ึงแบงเปน 2 ดาน คือ
แผนกลยุทธเชิงรุกดวยจุดแข็งเพ่ือเพ่ิมโอกาสและลดภัยคุกคาม (SO และ ST) เชิงรับดวยการลดจุดออน
ดวยโอกาส และลดท้ังจุดออนและภัยคุกคาม (WO และ WT) เพ่ือตอบสนองตอโอกาสของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด โดยแผนยุทธศาสตรฉบับนี้สามารถกำหนดทำใหไดแผนกลยุทธเพ่ือการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการท้ังสิ้น 15 กลยุทธ แบงไดดังนี้  
 
๑. แผนกลยุทธเชิงรุกดวยจุดแข็งเพ่ือเพ่ิมโอกาส และลดภัยคุกคาม (SO และ ST)  

    มีท้ังส้ิน 9 กลยุทธ ไดแก  

• กลยุทธการสงเสริมการผลิตและการใชยาสำเร็จรูปของวัตถุเสพติดทางการแพทยท่ีผลิตใน

ประเทศเพ่ือทดแทนการนำเขาจากตางประเทศ (SO)  

• กลยุทธการยกระดับมาตรฐานของสินคา และบริการ (SO)  

• กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหาวัตถุเสพติดทางการแพทย (ST)  

• กลยุทธการพัฒนาระบบบริหารสินคาคงคลัง (ST)  

• กลยุทธสงเสริมสนับสนุนเครือขายและสถานพยาบาลการในการใชวัตถุเสพติดฯ (ST)  

• กลยุทธการบริหารหนี้คางชำระ (ST) 

• กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ (ST) 

• กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชและลดการสูญเสียของทรัพยากร (ST) 

• กลยุทธการสรางสัมพันธ ความผูกพัน และความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียในระยะยาว (ST) 

๒. แผนกลยุทธเชิงรับดวยการลดจุดออนดวยดวยโอกาส และลดท้ังจุดออนและภัยคุกคาม (WO และ WT)  

   มีท้ังส้ิน 6 กลยุทธ ไดแก  

• กลยุทธการพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการสูมาตรฐานสากล (WO)  

• กลยุทธการพัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล (WO)  

• กลยุทธการพัฒนาระบบศูนยขอมูลวัตถุเสพติดทางการแพทยของประเทศ (WO)  

• กลยุทธการพัฒนามาตรฐานกระบวนการดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (WT)  

• กลยุทธการสงเสริมการบริหารทุนมนุษยและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร (WT)  

• กลยุทธการสงเสริมงานวิชาการ วิจัย พัฒนานวัตกรรม เพ่ือสรางความม่ันคง 
ของวัตถุเสพติด (WT) 
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จัดหาและจําหนายวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร 
และอุตสาหกรรมอยางเพียงพอตอความตองการของประเทศ

สนับสนุนการควบคุม กํากับ ติดตามการใชวัตถุเสพติด
ทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค

บทที่ 3  
กรอบและทิศทางการดำเนินงานกลุมเงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 
 

 

 

  พันธกิจ 

 

 

 

 

 

 

 
 

  คานิยม  :  NRF  
Nobleness ความมีคุณธรรม   
Realize on standard ตระหนักถึงมาตรฐาน   
Focus on people มุงผลประชาชน 

  เปาหมาย  :  ระบบคุมครองมาตรฐาน  บริการประทับใจ  หวงใยประชาชน 
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วิสัยทัศน
องคกรสมรรถนะสูงดานการบริหารวัตถุเสพตดิ
ทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม
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ความสามารถหลัก :  

 ความสามารถพิเศษในปจจุบัน  1. การจัดหาวัตถุเสพติดฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. การมีเครือขายในการจัดหาวัตถุเสพติดฯ  
3. การพยากรณความตองการวัตถุเสพติดอยางแมนยำ  

 ความสามารถพิเศษในอนาคต  1. การจัดการขอมูลสารสนเทศและดิจิทัล  
2. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานบริหารจัดการ   
    วัตถุเสพติด 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตร :  
1. ลดปริมาณการนำเขาวัตถุเสพติดจากตางประเทศเพ่ือความม่ันคงทางยาในประเทศ 
2. เพ่ิมการเขาถึงของผูปวยท่ีจำเปนตองใชวัตถุเสพติดฯ 
3. ควบคุมและปองกันไมใหมีการรั่วไหลของวัตถุเสพติดฯ นอกระบบ  

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร :   
1. เปนหนวยงานเดียวในการจัดหาและจำหนายวัตถุเสพติดของประเทศ  
2. การพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการจัดการวัตถุเสพติด 
3. สามารถกำหนดราคาสวนตางของการจัดหาและจำหนายวัตถุเสพติดฯ  

ทิศทางและตำแหนงทางยุทธศาสตร  

 

 

 

 

 

 

Road map แผนยุทธศาสตรระยะยาว (พ.ศ. 2565-2570) 
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ทิศทางในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการ เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงและพลิก
องคการสู Digital Utility การใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางการเปลี่ยนแปลงในการบริหารดานตาง ๆ   
จะทำใหสามารถยกระดับขีดความสามารถขององคกรในทุกมิติไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568      
เพ่ือสรางความเขมแข็งในการบริหารกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหบรรลุวิสัยทัศน เปนองคกร
สมรรถนะสูงดานการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม เม่ือเกิดความเขมแข็ง 
ในการบริหารทุกดาน จะทำใหกาวไปสูองคกรตนแบบในการบริหารจัดการ และสรางความยั่งยืน
ใหกับกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในปงบประมาณ พ.ศ. 2569-2570 และในอนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. การบริหารจัดการวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม          

มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ 
2. มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

แผนภาพวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและเปาประสงค 

 

 

การบริหารจัดการวัตถุ
เสพติดทางการแพทย 

วิทยาศาสตร และ
อุตสาหกรรม มีมาตรฐาน

และเปนท่ียอมรับ

• จัดหาและจําหนายอยางเพียงพอ
• บริหารการเติบโตทางการเงินแบบสมดุล
• องคกรท่ีมีมาตรฐานและไดรับการยอมรบั
• เพ่ิมการเขาถึงวัตถุเสพติดฯ
• เพ่ิมความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสีย

มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศดวย
เทคโนโลยีดิจิทัลและ

นวัตกรรม

• เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร
• พัฒนามาตรฐานระบบงานหวงโซคุณคา
• บริหารทุนมนุษยและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
• เพ่ิมขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล
• สงเสริมความรวมมืองานวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรม
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แผนที่ยุทธศาสตรกลุมเงนิทุนหมุนเวียนยาเสพติด ระยะยาว 6 ป (พ.ศ. 2565-2570) 
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ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Issue : SI) 

ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมเงินทุนหมุนเวียน แบงเปน 3 ประเด็นหลักท่ีสอดคลอง
กับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และคานิยมขององคกร โดยใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากร 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพท่ีดีสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว 6 ป (พ.ศ.2565-2570)        
และจัดทำแผนปฏบิัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

ตารางประเดน็ยุทธศาสตรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 1  ความม่ันคงและความปลอดภัยของวัตถุเสพติดทางการแพทย    
                                วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม 

สรางความม่ันคงและความปลอดภัยของวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร
และอุตสาหกรรม โดยการจัดหาและจำหนายอยางเพียงพอ และเพ่ิมการเขาถึงวัตถุเสพติดฯ 
สำหรับผูปวยท่ีตองใชใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. ความเขมแข็งทางการเงิน   

                     สรางความเขมแข็งทางการเงิน  โดยการเนนการบริหารการเติบโตทางการเงิน
แบบสมดุล ดวยการไมแสวงหากำไร และยึดประโยชนของประชาชนและผูรับบริการเปนหลัก 
บริหารหนี้คางชำระนาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือลดการ
สูญเสียทรัพยากร ใหเกิดการสมดุลทางการเงินระหวางรายจาย และรายได 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 3. องคกรเปนเลิศ 

สรางกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหเปนองคกรท่ีเปนเลิศ โดยการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงาน พัฒนามาตรฐานระบบงานหวงโซคุณคา 
และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร ทำใหยกระดับการใหบริการใหมีตามมาตรฐานสากลท่ี
สอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และ
บุคลากรภายใน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความกาวหนา และสรางสมดุลชีวิตของการทำงาน 
รวมท้ังจะตองสงเสริมความรวมมืองานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง 
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ความเช่ือมโยง และความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ
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ความเช่ือมโยง และความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) ของ อย. 
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เปาประสงค (Goals) และตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร 

จากวิสัยทัศน “องคกรสมรรถนะสูงดานการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม” ไดกำหนดเปาประสงคเพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศน และกำหนดตัวชี้วัด  ตามแผนยุทธศาสตรกลุมเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 10 เปาประสงค 18 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

เปาประสงค จัดหาและจำหนายอยางเพียงพอ บริหารการเติบโตทางการเงิน
แบบสมดุล 

องคกรท่ีมีมาตรฐานและไดรับ   
การยอมรับ 

เพ่ิมการเขาถึงวัตถุเสพติดฯ เพ่ิมความพึงพอใจผูมีสวนได
สวนเสีย 

ตัวชี้วัด 1. ระยะเวลารวมของการขาด 
ของวัตถุเสพติดทางการแพทย  
2. รอยละของจำนวนวัตถุเสพติด
ท่ีหมดอายุลดลง 
3. มูลคาท่ีลดลงจากการนำเขายา
สำเรจ็รูปของวัตถุเสพติดทางการ 
แพทยจากตางประเทศ (ลานบาท) 

มูลคาของรายรับจากการ
จำหนายวัตถุเสพตดิฯ 

1. รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามมาตรฐาน
คุณภาพบริการ SLA 

2. คะแนนคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

รอยละการเพ่ิมข้ึนการเขาถึง
ของประชาชนผูจำเปนตองใช
วัตถุเสพตดิฯ 

รอยละความพึงพอใจของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

เปาประสงค เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากร 

พัฒนามาตรฐานระบบงาน
หวงโซคุณคา 

บริหารทุนมนุษยและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

เพ่ิมขีดความสามารถดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

สงเสริมความรวมมืองานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณ 
2. รอยละคาใชจายในการบริหาร
ตอรายไดรวม 

1. อัตราหมุนเวียนของสินคา
คงเหลือ 
2. ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
จำหนาย 
3. ระยะเวลาเฉลี่ยในการจดัหา
วัตถุเสพตดิทางการแพทย 

 

 

รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากร 
 
 
 
 
 

 

1. รอยละของกระบวนการท่ี
นำระบบเทคโนโลยีใชในการพัฒนา 
2. รอยละคณุภาพของความ
พรอมใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (SLA) 
3. รอยละความสำเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูลวัตถุเสพติด
ทางการแพทยของประเทศ 

จำนวนผลงานนวัตกรรม/
วิชาการดานการบริหารวัตถุเสพ
ติดทางการแพทยท่ีนำมาใช
ประโยชน 
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กลยุทธ 
จากกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร สามารถสรางกลยุทธเพ่ือตอบสนองตอประเด็น

ยุทธศาสตรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ท้ังหมด 15 กลยุทธ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

SI1 ความม่ันคงและ
ความปลอดภัยของวัตถุ
เสพติดทางการแพทย 
วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรม  

(4 กลยุทธ)  

SI1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหาวัตถุเสพติดทางการแพทย 

SI1.2 การพัฒนาระบบบริหารสินคาคงคลัง 

SI1.3 การสงเสริมการผลิตและการใชยาสำเร็จรูปของวัตถุเสพติด       
        ทางการแพทยท่ีผลิตในประเทศเพ่ือทดแทนการนำเขาจาก   
        ตางประเทศ 

SI1.4 สงเสริมสนับสนุนเครือขายและสถานพยาบาลการในการ 
         ใชวัตถุเสพติดฯ 

SI2 ความเขมแข็งทาง
การเงิน 

(3 กลยุทธ) 

SI2.1 การบริหารหนี้คางชำระ 

SI2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 

SI2.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชและลดการสูญเสียของทรัพยากร 

SI3 องคกรเปนเลิศ 

(8 กลยุทธ) 

SI3.1 การพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการสูมาตรฐานสากล  

SI3.2 การพัฒนามาตรฐานกระบวนการดวยระบบเทคโนโลยดีิจิทัล 

SI3.3 ยกระดับมาตรฐานของสินคา และบริการ 

SI3.4 การสรางสัมพันธ ความผูกพัน และความรวมมือกับผูมีสวนได    
        สวนเสียในระยะยาว 

SI3.5 การสงเสริมการบริหารทุนมนุษยและเพ่ิมขีดความสามารถ         
         ของบุคลากร 

SI3.6 การพัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

SI3.7 การพัฒนาระบบศูนยขอมูลวัตถุเสพติดทางการแพทยของประเทศ 

SI3.8 สงเสริมงานวิชาการ วิจัย พัฒนานวัตกรรม เพ่ือสรางความม่ันคง  
        ของวัตถุเสพติด 

 

 
 

3-9 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

แผนปฏิบัติการระยาว 6 ป (พ.ศ. 2565-2570) กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเพสติด 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผล 

2564 

คาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี SI1 :  ความมั่นคงและความปลอดภัยของวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม  (2 เปาประสงค  :  4 กลยุทธ  :  4 ตัวชี้วัด)   

1. จัดหาและ
จำหนายอยาง 

เพียงพอ  

 

 

 

 

 

SI1.1 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัหา
วัตถุเสพตดิทางการแพทย 

 

1. ระยะเวลารวมของ
การขาดวัตถุเสพตดิ  
(ยาขาดคราว) 
ราย Items และ ภาพรวม 
(รายการxวัน)  

วัน 
 
 

 

180 

 

150 120 100 80 60 50 1. แผนงานการเพ่ิม 
การจัดหายาชนิดใหม
หรือจัดหายากำพรา   
(ฝายจัดซื้อ)  

1. จำนวนรายการวัตถุ
เสพติดฯ ชนิดใหม 
หรือยากำพรา  

 

SI1.2 การพัฒนาระบบ
บริหารสินคาคงคลัง 

 

2. รอยละของจำนวน
วัตถุเสพตดิท่ีหมดอายุ
ลดลง 

รายการ 2 0 1 2 2 3 3 2. กิจกรรมการตรวจนับ
สินคาคงคลังเพ่ือ          
ดูปริมาณคงคลังสำหรับ
การวางแผนสงมอบและ
การจัดซื้อจดัหา      
(ฝายจัดซื้อ)   

2. จำนวนครั้งของการ
ตรวจนับสินคาคงคลัง 

SI1.3 การสงเสริม      
การผลิตและการใชยา
สำเรจ็รูปของวัตถุเสพติด
ทางการแพทยท่ีผลิต       
ในประเทศเพ่ือทดแทน     
การนำเขาจากตางประเทศ 

3. มูลคาท่ีลดลงจาก
การนำเขายาสำเร็จรูป
ของวัตถุเสพติดทาง
การแพทยจาก
ตางประเทศ  

ลาน
บาท 

70 80 90 100 110 120 120 3. กิจกรรมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
สัญญาเพ่ือลดปญหา     
ยาขาดคราว  
(ฝายจัดซื้อ)  

3. รอยละของสัญญา     
ท่ีดำเนินการได 
ตามแผนท่ีกำหนด  
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผล 

2564 

คาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

-ตอ- 

1. จัดหาและ
จำหนายอยาง 
เพียงพอ 

-ตอ- 

SI1.3 การสงเสริม      
การผลิตและการใชยา
สำเรจ็รูปของวัตถุเสพติด
ทางการแพทยท่ีผลิต       
ในประเทศเพ่ือทดแทน     
การนำเขาจากตางประเทศ 

-ตอ- 

3. มูลคาท่ีลดลงจาก
การนำเขายาสำเร็จรูป
จากตางประเทศ 

ลาน
บาท 

- - - - 80 90 100 4. แผนงานการสนับสนุน
การลดการนำเขายา
สำเรจ็รูปของวัตถุเสพติด
ทางการแพทย         
จากตางประเทศ  

(ป 2568-2570) 
(ฝายจัดซื้อ)      

4. จำนวนขอตกลง/
MOU/สัญญากับคูคา
ในประเทศเพ่ือทดแทน
การนำเขายาสำเร็จรูป 

2. เพ่ิมการเขา 
ถึงวัตถุเสพติด 

SI1.4 สงเสรมิสนับสนุน
เครือขายและ
สถานพยาบาลในการใช
วัตถุเสพตดิฯ   

4. รอยละการเพ่ิมข้ึน
ของการเขาถึงของ
ประชาชนผูจำเปน 
ตองใชวัตถุเสพติดฯ  

 

 

 

รอยละ 8.45 1 2 3 4 5 5 5. โครงการสงเสรมิ
สนับสนุนเครือขาย 
ทางการแพทยตาม
นโยบายกระทรวง
สาธารณสุขในเรื่องของ 
Palliatives Care      
(ฝายขาย) 

5. รอยละของ
สถานพยาบาลมีอัตรา
การสั่งซื้อยา Opioids 
เพ่ิมข้ึน 

 

รอยละ - - - 3 1 2 3 6. โครงการสำรวจ
ประโยชนท่ีไดรับจาก  
วัตถุเสพตดิทางการแพทย
จากกลุมเด็กสมาธิสั้น      
(ฝายขาย  ฝายจัดซื้อ)     
(ป 2568-2570)  

6. รอยละของกลุมเด็ก
สมาธิสั้นท่ีสามารถเขา
รับการศึกษาได
ตามปกติจากการใช
กลุมยาสมาธิสั้น 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผล 

2564 

คาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี SI2 : ความเขมแข็งทางการเงิน  (2 เปาประสงค  :  3 กลยุทธ  :  3 ตัวชี้วัด)   

3. บริหารการ
เติบโตทางการ 
เงินแบบสมดลุ  

 

 

SI2.1 การบริหารหน้ีคาง
ชำระ 

1. มูลคาของรายรับ
จากการจำหนาย   
วัตถุเสพตดิเพ่ิมข้ึน 

ลาน
บาท 

869 875 880 885 890 900 900 1. แผนงานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการตดิตาม
ทวงหน้ี (ฝายบัญชี)  

1. รอยละของมูลคา
หน้ีท่ีคางชำระนานเกิน     
90 วัน ลดลง 

4. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ   
ในการบริหาร
ทรัพยากร  

 

SI2.2 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ 

 

3. รอยละของการเบิก
จายเงินงบประมาณ  

 

 

 

รอยละ 48 100 100 100 100 100 100 2. กิจกรรมตดิตามเรงรดั
การเบิกจายงบประมาณ 
(ฝายงบประมาณ)  

2. รอยละของ
หนวยงานท่ีเบิกจาย
เปนไปตามเปาหมาย 

SI2.3 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และลดการ
สูญเสียของทรัพยากร 

2. รอยละคาใชจาย 
ในการบริหารตอ
รายไดรวม 

 

รอยละ 4.78 4.50 4. 40 4.30 4.20 4.10 4.00 3. กิจกรรมควบคุม
คาใชจายในการ
บริหารงาน 
(ฝายงบประมาณ)  

 

3. มูลคาคาใชจาย       
ท่ีลดลงตามแผนการ
ควบคุม 

4. รอยละความสำเร็จ
ของการดำเนินการ
ตามแผนงานควบคมุ
คาใชจาย 

3-12 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผล 

2564 

คาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี SI3 : องคกรเปนเลิศ  ( 6 เปาประสงค  :  8 กลยุทธ  :  11 ตัวชี้วัด)   

5. องคกรท่ีมี
มาตรฐานและ
ไดรับการยอมรับ  

 

SI3.1 การพัฒนาระบบ
การปฏิบัตริาชการสู
มาตรฐานสากล 

 

1. รอยละความสำเร็จ
ของการดำเนินการ
ตามมาตรฐานคณุภาพ
บริการ SLA 

รอยละ 100 90 92 93 94 95 96 1. กิจกรรมการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการ
บริการ SLA (Service 
Level Agreement) 
(all) 

 

1. รอยละของ
กระบวนการท่ีกำหนด
มาตรฐาน SLA  

 

2. ผลคะแนนจากการ
ประเมินผลดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียนประจำ
บัญชี 

 

คะแนน 3.66 5 5 5 5 5 5 2. โครงการทบทวนและ
จัดทำแผนยุทธศาสตร
ประจำป  (ฝายนโยบาย)  

3. โครงการกำกับตดิตาม
การปฏิบัตริาชการของ
คณะกรรมการบรหิารฯ 
และคณะอนุกรรมการ 
ฯลฯ  (ฝายนโยบาย) 

4. โครงการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  (ฝายนโยบาย) 

 

2. ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร 

3. ระดับความสำเร็จ
ของการจัดประชุมฯ 

 

 

4. ระดับความสำเร็จ
ของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผล 

2564 

คาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6. พัฒนา
มาตรฐาน
ระบบงานหวงโซ
คุณคา  

 

 

 

 

 

 

 

SI3.2 การพัฒนา
มาตรฐานกระบวนการ
ดวยระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 

 

 

3. ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การจัดหาวัตถุเสพติด
ทางการแพทย 

วัน 90 85 80 75 70 65 65 1. โครงการ  
Smart Inventory 
(ฝายจัดซื้อ)  

2. โครงการ  
Smart Tracking   
(ฝายขาย)  

3. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การทำงานสำหรับ
ผูปฏิบัติงาน  

• ระบบแจงเตือน 
ทวงหน้ีคางนาน 

• Dash Board 

1. รอยละความถูกตอง
ของขอมูลในระบบ 
Smart Inventory 

2. รอยละของการ
ตรวจสอบไดเมื่อเกิด
เหตุและ/หรือสุมตรวจ 

3. รอยละความ
ถูกตองของขอมูลใน
ระบบ Smart Tracking 

4. จำนวนครั้งท่ีวัตถุ 
เสพติดทางการแพทย 
ถูกตีกลับและตอง
ชดใชคาเสียหาย 

4. อัตราหมุนเวียน
ของสินคาคงเหลือ  

รอบ/ป 6.01 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 7.8 

5. ระยะเวลาเฉลี่ย  
ในการจำหนาย  

วัน    
ทำการ 

9.67 9 8 7 6 5 5 

6. รอยละของ
สถานพยาบาลของรัฐ
ท่ีซื้อเมื่อครบกำหนด
วันท่ีตองชำระ 

 N/A - 100 100 100 100 100 

7. เพ่ิมความ  
พึงพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสีย  

 

 

SI3.3 การยกระดับ
มาตรฐานของสินคา   
และบริการ 

7. รอยละความพึง
พอใจของผูมีสวนได
สวนเสยีแตละกลุม  

 

รอยละ 71.43 80 82 85 88 90 90 1. โครงการสำรวจความ
พึงพอใจและรับฟงความ
คิดเห็นของผูมสีวนได 
สวนเสยี (ฝายขาย)  

1. รอยละความ 
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

2. รอยละการเพ่ิมข้ึน
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
ท่ีเขารวมกิจกรรมสราง
ความสัมพันธ 

SI3.4 การสรางสัมพันธ 
ความผูกพัน และความ
รวมมือกับผูมีสวนไดสวน
เสียในระยะยาว 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผล 

2564 

คาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

8. บริหารทุน
มนุษยและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  

 

SI3.5 การสงเสริมการ
บริหารทุนมนุษยและเพ่ิม
ขีดความสามารถของ
บุคลากร 

 

8. รอยละความ      
พึงพอใจของบุคลากร 

 

9. รอยละของ
บุคลากรท่ีผานการ
ประเมินหลังการอบรม 

 

 

 

รอยละ 

 

 
รอยละ 

71.09 

 

 
100 

73 

 

 
80 

76 

 

 
90 

79 

 

 
100 

82 

 

 
100 

85 

 

 
100 

88 

 

 
100 

1. โครงการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 
(ฝายนโยบายฯ  / 
ฝายบรหิาร) 

2. กิจกรรมการสำรวจ
และยกระดับความผาสุก 
ความพึงพอใจ และความ 
ผูกพันของบุคลากร 
ตอองคกร (ฝายบรหิารฯ) 

3. กิจกรรมสงเสรมิการ
จัดการความรู KM    

(ฝายนโยบายฯ) 

4. โครงการทบทวนและ
จัดทำแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำป 
(ฝายนโยบายฯ) 

5. กิจกรรมการจัดทำ
นโยบายการกำกับดูแล
องคกรท่ีดี 
(ฝายนโยบายฯ) 

1. รอยละของ
บุคลากร ท่ีผานเกณฑ
ประเมิน  
 
2. รอยละความผาสุก
ของบุคลากร  
 
 
 

3. รอยละบุคลากร 
ท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม 
KM          

4. ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคล  

5. รอยละความสำเร็จ 
ของการดำเนินงาน
ตามนโยบายการกำกับ
ดูแลองคกรท่ีด ี
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผล 

2564 

คาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 
9. เพ่ิมขีด
ความสามารถ
ดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI3.6 การพัฒนาขีด
ความสามารถดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 

10.จำนวนของ
กระบวนการท่ีนำ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาใชในการพัฒนา 

กระบวน 
การ 

38 40 41 42 43 44 45 1. โครงการจัดทำและ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจำป 
(ฝายนโยบาย)  

2. โครงการ Smart 
Security (ฝายบริหาร)       

3. โครงการ Arm Robot 
(ฝายจัดซื้อ)  

4. กิจกรรมพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการ
บริการ SLA Service 
Level Agreement 
(ฝายนโยบาย) 

1. ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำโครงการ
จัดทำและทบทวน
แผนปฏิบัติการดจิิทัล 

2. ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำโครงการ 

3. ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำโครงการ 

4. รอยละของกระบวน 
การท่ีกำหนดมาตรฐาน 
SLA  
 

11. รอยละคุณภาพ
ของความพรอมใชงาน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (SLA)  
 

รอยละ N/A 60 65 70 75 80 85 

SI3.7 การพัฒนาระบบ
ศูนยขอมูลวัตถุเสพตดิ       
ทางการแพทยของ
ประเทศ 
 

12. รอยละความ 
สำเรจ็ของการพัฒนา
ฐานขอมูลวัตถุเสพติด
ทางการแพทยของ
ประเทศ 

รอยละ N/A 40 50 60 70 80 90 5. แผนงานจัดทำศูนย
ขอมูลวัตถุเสพติดทาง
การแพทยของประเทศ 
(ฝายจัดซื้อ)  
 

5. ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำศูนย
ขอมูลวัตถุเสพติดฯ 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผล 

2564 

คาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

10. สงเสริม
ความรวมมือ
งานวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม  

 

SI3.8 สงเสรมิงาน
วิชาการ วิจัย พัฒนา
นวัตกรรมทางดานการ
บริหารวัตถุเสพติด       
ทางการแพทยท่ีนำมาใช
ประโยชน  

 

13. จำนวนผลงาน
นวัตกรรม/วิชาการ
ดานการบริหารวัตถุ
เสพติดทางการแพทย 

ผลงาน N/A 2 3 4 5 6 7 1. กิจกรรมการพัฒนา
งานวิจัย/วิชาการ
ทางดานการบริหารวัตถุ
เสพติดทางการแพทย 

1. ระดับความสำเร็จ
ในการสงเสริมการ
วิจัย/งานวิชาการ  
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ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของแผนยทุธศาสตร 
 

เปาประสงค กลยุทธ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
ความม่ันคงและความปลอดภัยของวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 

1. จัดหาและ
จำหนายอยาง
เพียงพอ  

 

    

1. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดหา
วัตถุเสพติดทาง
การแพทย 
 

2. การพัฒนาระบบ
บริหารสินคาคงคลัง 
 

 
3. การสงเสริมการผลิต
และการใชยาสำเร็จรูป 
ของวัตถุเสพติด       
ทาง การแพทยท่ีผลิต      
ในประเทศเพ่ือทดแทน
การนำเขาจากตางประเทศ 

• สถานพยาบาล 
ไดรับวัตถุเสพติด 
อยางครบถวนและ
ทันเวลาตามความ
ตองการ 

• ปริมาณของ       
วัตถุเสพติด         
ในคลังสินคา         
มีเพียงพอ 

• จำนวนยาสำเร็จรูป       
ของวัตถุเสพติด    
ทางการแพทย        
ท่ีทดแทนการนำเขา  

 

• มียาเพ่ือจำหนาย 
ใหสถานพยาบาล
เพียงพอตามโควตา 
ท่ีกำหนด 
 

• ไมเกิดภาวะยาขาด
คราว 
 
 

• มีมูลคาลดลงในการ
นำเขายาสำเร็จรูป
ของวัตถุเสพติดทาง
การแพทย 
จากตางประเทศ         

 

2. เพ่ิมการเขาถึง
วัตถุเสพติด  

 

1. สงเสริมสนับสนุน
เครือขายและ
สถานพยาบาลในการ     
ใชวัตถุเสพติดฯ 

• เครือขาย 
สถานพยาบาล        
มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการใช     
วัตถุเสพติด 

• การใชยาในกลุม 
Opioids เพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ความเขมแข็งทางการเงิน 

3. บริหารการเติบโต
ทางการเงินแบบ
สมดุล  

1. การบรหิารหนี้      
คางชำระ 

 

 

• ลูกหนี้คางชำระ
ลดลง 

• มูลคาของรายรับ  
จากการจำหนาย  
วัตถุเสพติดฯ เพ่ิมข้ึน 

• มีวิธีการดำเนินงาน
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรงรัดติดตามหนี้
คางชำระเพ่ิมมากข้ึน  
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เปาประสงค กลยุทธ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 

-(ตอ)- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ความเขมแข็งทางการเงิน 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
ทรัพยากร  
 
 
 
 

1. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลด
การสูญเสียของ
ทรัพยากร 

2. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ  

• คาใชจายลดลง
เปนไปตามแผนฯ      
ท่ีกำหนด 

 

• ประสิทธิภาพในการ
บริหารคาใชจาย 
ในการบริหารงาน 
ตอรายไดรวม  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 องคกรเปนเลิศ 

5. องคกรท่ีมี
มาตรฐานและไดรับ
การยอมรับ  

1. การพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติการสู
มาตรฐานสากล  

• มีกระบวนการท่ีมี
คูมือการปฏิบัติงาน
อยางครบถวน 

• กลุมเงินทุนฯ 
สามารถปฏิบัติได
ตามมาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ใหบริการ 

6. พัฒนามาตรฐาน
ระบบงานหวงโซ
คุณคา  

1. การพัฒนา
มาตรฐานกระบวนการ
ดวยระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

• มีเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
นำมาใชในการ
ปฏิบัติงานและ
ใหบริการ 

 

• คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการ
ใหบริการเปนไป
มาตรฐานท่ีกำหนด 
และเปนท่ียอมรับ
ของผูรับบริการ 

 

7. เพ่ิมความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย   

  

1. การยกระดับ
มาตรฐานสินคาและ
บริการ 

2. การสรางสัมพันธ 
ความผูกพัน และความ
รวมมือกับผูมีสวนได
สวนเสียในระยะยาว 

 

 

• มีขอรองเรียนท่ีลดลง 
และหรือไดรับการ
แกไขจนไดขอยุติ 

• มีขอคิดเห็นเก่ียวกับ 
กลุมเงินทุนฯ 

• ผูรับบริการ และ    
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
มีความพึงพอใจ 

• เกิดความสัมพันธท่ีดี
ระหวางผูมีสวนได
เสียกับกลุมเงินทุนฯ 
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เปาประสงค กลยุทธ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 

(ตอ) - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 องคกรเปนเลิศ 

8. บริหารทุนมนุษย
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  

  

1. การสงเสริมการ
บริหารทุนมนุษยและ
เพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคลากร 

 

• บุคลากรมีสมรรถนะ
และศักยภาพ
สอดคลองกับการ
ปฏิบัติงาน 

 

• บุคลากรมีทักษะ 
และสมรรถนะ              
ท่ีสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  

9. เพ่ิมขีด
ความสามารถดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล  

 

1. การพัฒนาขีด
ความสามารถ              
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 
 
2. การพัฒนาระบบ
ศูนยกลางขอมูลวัตถุ
เสพติดทางการแพทย
ของประเทศ 

• มีการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเขามาใชใน
กระบวนการ
ปฏิบัติงานอยาง
ครบถวน 

 

• มีฐานขอมูล
สารสนเทศวัตถุเสพติด
พรอมใชงาน 

• กลุมเงินทุนฯ มีการ
ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการไดมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

• หนวยงาน             
ท่ีเก่ียวของสามารถ
เขาถึงและนำขอมูล
สารสนเทศไปใช
ประโยชน 

10. สงเสริมความ
รวมมืองานวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม  

 

1. สงเสริมงานวิชาการ 
วิจัย พัฒนานวัตกรรม  
 

• มีผลงานวิชาการ
นวัตกรรม 

 

• สามารถสนับสนุน
การดำเนินงาน 
ของกลุมเงินทุนฯ 
ใหเกิดประสิทธิภาพ 
สูงข้ึน 
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บทที่ 4 
การแปลงยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติการประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

การนำยุทธศาสตรไปปฏิบัติ เปนการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติโดยอาศัย
แผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือสำหรับใชเปนแนวปฏิบัติสำหรับสวนงานตางๆใหเปนไปอยางสอด
ประสานกันท้ังในแงทิศทางและระยะเวลา โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการนั้นอาจใชรูปแบบตางๆ กัน 
ไดหลายแบบ เชน การใชการวางแผนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ (Logical Framework Project 
Planning) หรืออาจเขียนเปน Gantt Chart ก็ได นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการรวมกันนำแผน
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติโดยวิธีการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือให
บุคลากรไดเกิดการเรียนรูแผน และนำแผนไปสูการปฏิบัติ ท้ังนี้จะตอง ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารระดับสูงและฝายท่ีเก่ียวของดวย 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองในการ
แปลงยุทธศาสตรไปเปนแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงพิจารณากลยุทธท่ีตอง
ดำเนินการ เพ่ือใหบรรลุตัวชี้วัดเปาประสงค และบรรลุวิสัยทัศน แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไดนำกลยุทธท่ีจะขับเคลื่อน จำนวน 15 กลยุทธ มาจัดทำเปนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม รวม 25 รายการ จำแนกเปน 4 แผนงาน 11 โครงการ และ 10 กิจกรรม จำแนกแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  

  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการท่ีตองใชงบประมาณท้ังสิ้น 11 โครงการ 
1 แผนงาน จำนวนเงิน 5,175,600 บาท มีรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการเรียงลำดับความสำคัญ
ของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร ท้ัง 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร จำนวนแผนงาน จำนวนโครงการ จำนวนกิจกรรม 

1. ความม่ันคงและความปลอดภยั
ของวัตถุเสพติดทางการแพทย 
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 

1 แผนงาน 1 โครงการ 2 กิจกรรม 

2. ความเขมแข็งทางการเงิน   1 แผนงาน - 2 กิจกรรม 

3. องคกรเปนเลิศ 2 แผนงาน 10 โครงการ 6 กิจกรรม 

รวม 4 แผนงาน 11 โครงการ 10 กิจกรรม 
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

แผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร          ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  ความมั่นคงและความปลอดภัยของวัตถเุสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม (1 แผนงาน 1 โครงการ 2 กิจกรรม) 

1. แผนงานการเพ่ิม
การจัดหายาชนิดใหม
หรือจัดหายากำพรา  

เพ่ือจัดหายาวัตถุ
เสพติดฯ ใหเพียงพอ
ตอความตองการใช
ภายในประเทศ 

จำนวนรายการวัตถุ
เสพติดฯ ชนิดใหม 
หรือยากำพรา  

>= 1 
Items 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    - ฝายจัดซื้อ ยุทธศาสตรท่ี ๑  

เปาประสงค 1   

กลยุทธท่ี SI1.1 

2. กิจกรรมการตรวจ
นับสินคาคงคลังเพ่ือดู
ปริมาณคงคลังสำหรับ
การวางแผนสงมอบ
และการจัดซื้อจดัหา       

เพ่ือดูปริมาณของ
สินคาคงคลังสำหรับ
การวางแผนสงมอบ
และการจัดซื้อจดัหา
มิใหยาหมดอายุ       

จำนวนครั้งของการ
สุมตรวจนับสินคา
คงคลัง 

>= 2 
ครั้ง/ป 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    - ฝายจัดซื้อ ยุทธศาสตรท่ี ๑  

เปาประสงค 1   

กลยุทธท่ี SI1.2 

 

3. กิจกรรมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารสัญญาเพ่ือลด
ปญหายาขาดคราว  

เพ่ือปองกันไมใหเกิด
การขาดแคลนของ
วัตถุเสพตดิฯ 

รอยละของสัญญา     
ท่ีดำเนินการไดตาม
แผนท่ีกำหนด 

รอยละ 

100  

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    - ฝายจัดซื้อ ยุทธศาสตรท่ี ๑  

เปาประสงค 1   

กลยุทธท่ี SI1.3 

 

4. โครงการสงเสรมิ
สนับสนุนเครือขาย
ทางการแพทยตาม
นโยบายกระทรวง
สาธารณสุขในเรื่อง
ของ Palliatives Care  

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการ
เขาถึงยากลุม 
Opioids ใน
สถานพยาบาล 

รอยละของ
สถานพยาบาล      
มีอัตราการสั่งซื้อยา
กลุม Opioids 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ
3 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

   

 

700,0๐๐.- ฝายขายฯ ยุทธศาสตรท่ี ๑  

เปาประสงค 2   

กลยุทธท่ีSI1.4 
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร          ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  ความเขมแข็งทางการเงิน (1 แผนงาน 2 กิจกรรม) 

1. แผนงานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ติดตามทวงหน้ี  

เพ่ือลดมลูคาหน้ีคาง
ชำระจากการจัด
จำหนายวัตถุเสพตดิฯ 
เกิน 90 วัน 

 

มูลคาหน้ีท่ีคาง
ชำระนานเกิน   
90 วันลดลง  

5    
ลานบาท 

จัดทำโครงการ 
และดำเนินการ 
ตามข้ันตอน 

    - ฝายการเงิน
และบัญชี 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

เปาประสงค 3   

กลยุทธท่ี SI 2.1 

2. กิจกรรมตดิตาม
เรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ 

เพ่ือใหการเบิกจาย
เปนไปตามแผนการ
ใชงบประมาณ 

รอยละของ
หนวยงานท่ี
เบิกจายเปนไปตาม
เปาหมาย 

รอยละ 
100 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    - ฝาย
งบประมาณ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

เปาประสงค 4   

กลยุทธท่ี SI 2.2 

 

3. กิจกรรมควบคุม
คาใชจายในการ
บริหารงาน 

 

เพ่ือควบคุม
คาใชจายในการ
บริหารใหลดลงตาม
แผนการควบคมุ 

1. รอยละของ
มูลคาคาใชจาย    
ท่ีลดลงตาม
แผนการควบคมุ 

2. รอยละ
ความสำเร็จของ
การดำเนินการตาม
แผนงานควบคุม
คาใชจาย 

รอยละ  
0.5 

 

รอยละ 
100 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    - ฝาย
งบประมาณ 

ฝายบริหาร
ท่ัวไป 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

เปาประสงค 4   

กลยุทธท่ี 2.3 
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร          ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 องคกรเปนเลิศ (2 แผนงาน 10 โครงการ 6 กิจกรรม) 

1. กิจกรรมพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการ
บริการ SLA Service 
Level Agreement  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการ
ใหบริการใหเปนท่ี
ยอมรับกับผูมีสวนได
สวนเสยีและ
สอดคลองกับ
มาตรฐานสากล 

รอยละของ
กระบวนการ 
ท่ีกำหนดมาตรฐาน 
SLA  

 

 

รอยละ 
60 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    - ฝาย
นโยบายฯ 

(ทุก
หนวยงาน) 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 5   

กลยุทธท่ี SI3.1 

 

2. โครงการทบทวน
และจัดทำแผน 
ปฏิบัตกิาร (ระยะยาว) 
และแผนปฏิบัติการ
ประจำป  

เพ่ือจัดทำแผน
ยุทธศาสตรเงินทุนฯ 
และจัดทำแผน 
ปฏิบัติการประจำป  

ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร 

ระดับ 
๕ 

จัดทำโครงการ 
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

  

 

 

   100,๐๐๐.- ฝาย
นโยบายฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 5   

กลยุทธท่ี SI3.1 

 

3. แผนงานประชุม 
การกำกับติดตาม  
การปฏิบัตริาชการของ 
คณะกรรมการบริหารฯ 
และคณะอนุกรรมการ 
ฯลฯ   

เพ่ือติดตามและ
รายงานความกาวหนา 
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
ตามแผนงานฯ 

 

 

ระดับ 
๕ 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    75,600.- ฝาย
นโยบายฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 5   

กลยุทธท่ี SI3.1 

 

4. โครงการบริหาร
ความเสีย่งและการ
ควบคุมภายใน  

เพ่ือควบคุมปองกัน
และลดขอผดิพลาด
ในการดำเนินงาน 

ระดับความสำเร็จ
ของการบริหาร
ความเสีย่งและการ
ควบคุมภายใน 

ระดับ 
๕ 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    100,000.- ฝาย
นโยบายฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 5   

กลยุทธท่ี SI3.1 
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 
ตัวชี้วัด 

เปา 
หมาย 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร          

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

 - (ตอ) -  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 องคกรเปนเลิศ (2 แผนงาน 10 โครงการ 6 กิจกรรม) 

5. กิจกรรมควบคุม 
และการจัดการสินคา
คงคลัง  
(Smart Inventory  

เพ่ือใหคลังวัตถุเสพติด  
มีระบบคลังสินคา
สำหรับการบรหิาร 
จัดการคลังวัตถุ 
เสพติด โดยใชระบบ
และเทคโนโลยีใน
การควบคุม 
ตรวจสอบและ
ติดตามภายในคลัง
วัตถุเสพตดิ  
อยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละความ
ถูกตองของขอมูล
ในระบบ 

รอยละ 
100 

 

 

จัดทำโครงการ 
และดำเนินการ 
ตามข้ันตอน 

 

     - ฝายจัดซื้อฯ ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 6   

กลยุทธท่ี SI 3.2 

6. กิจกรรมพัฒนา
ระบบตรวจสอบและ 
ติดตามการบรรจุ
ภัณฑสินคาใหถูกตอง
ครบถวน  
(Smart Tracking)  

เพ่ือพัฒนาระบบ 
ตรวจสอบ ติดตาม 
การสั่งซื้อและจัดสง
วัตถุเสพตดิ 
ใหมีมาตรฐาน
ครบถวน ปลอดภยั 
และตรวจสอบได 

 

1. รอยละของการ
ตรวจสอบไดเมื่อเกิด
เหตุ/หรือสุมตรวจ 

2. รอยละความ
ถูกตองของขอมูล
ในระบบ 

3. จำนวนครั้งท่ี 
วัตถุเสพตดิถูกตีกลับ
และตองชดใช
คาเสียหาย 

รอยละ 
100 

 

รอยละ 

100 

80 
ครั้ง/ป 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

     งบลงทุน
ตอเน่ืองจาก
ป 2564 

ฝายขายฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 6   

กลยุทธท่ี SI 3.2 
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 
ตัวชี้วัด 

เปา 
หมาย 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร          

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

 - (ตอ) -  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 องคกรเปนเลิศ (2 แผนงาน 10 โครงการ 6 กิจกรรม) 

7. กิจกรรมการ
พัฒนาระบบการ
จัดการขอมลูสวน
บุคคลของเจาหนาท่ี
และผูใชงานท่ี
สอดคลองกับ พรบ.
คุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 

เพ่ือจัดทำระบบการ
จัดการขอมลูสวน
บุคคลของเจาหนาท่ี
และผูใชงานท่ี
สอดคลองกับ พรบ.
คุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 

ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำ
ระบบการจัดการ
ขอมูลสวนบุคคลฯ 

ระดับ 
๕ 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    - ฝาย
นโยบายฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 6   

กลยุทธท่ี SI3.2 

 

8. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการทำงาน
สำหรับผูปฏิบัติงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การทำงานของ
ผูปฏิบัติงาน เชน  
ระบบแจงเตือนเพ่ือ
การทวงหน้ีท่ีคาง
ชำระนาน การจัดทำ
ขอมูลท่ีแสดงผลดวย
ภาพ เพ่ือการดสินใจ 
ของผูบริหาร 

ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำ
โครงการ 

 

 

ระดับ 
5 

 

 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 
 
 
 
 
 

    

1,000,000.- ฝายการเงิน
และบัญชี 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 6   
กลยุทธท่ี SI 3.2 

9. โครงการสำรวจ
ความพึงพอใจและรับ
ฟงความคิดเห็นของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพ่ือสำรวจความ   
พึงพอใจและรับฟง
ความคิดเห็นของ    
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

รอยละ 

๘5 

 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน     

15๐,๐๐๐.- ฝายขายฯ 

และ 

ฝายจัดซื้อ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 7   

กลยุทธท่ี SI 3.3

กลยุทธท่ี SI 3.4 
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 
ตัวชี้วัด 

เปา 
หมาย 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร          

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

10. โครงการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 

• การจัดการเรยีนรู
เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะ                 

- การบริหารความเส่ียง 
และการจัดการองคกร 
ในภาวะวกิฤติ (onsite)              

- การแกปญหาและการ
ตัดสินใจ (OD) 

- เปล่ียนแนวคิดเพื่อการ
ทำงานในยุคดิจิทัล (Digital 
Mindset) (OD) 

- ประสานความคิดเพิ่มพลัง
สรางสรรคดวย Mind 
Map (online) 

• การจัดการเรยีนรู 
เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะดจิิทัล 
(E-learning) 

- พรบ.การบริหารงานและ
การใหบริการภาครัฐ
ผานระบบดิจิทัล  

- แนวทาง แนวปฏิบัติการ
เปดเผยขอมูลภาครัฐ  

- กม.คุมครองขอมูลสวน
บุคคลสำหรับผูปฏิบัติงาน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีความรู 
ทักษะความสามารถ 
สอดคลองกับ
สมรรถนะตามเกณฑ 
ท่ีองคกรกำหนด 

1. ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินงานตาม
โครงการ 
2. รอยละของ
บุคลากรท่ีผานการ
พัฒนาศักยภาพ
ตามหลักสูตร 
ท่ีกำหนด 
 

ระดับ 
5 
 

รอยละ 
100 

จัดทำโครงการ   
และดำเนินการ 
ตามข้ันตอน 

 
 
 
 

 

    950,000.- ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

ฝาย
นโยบายฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
เปาประสงค 8   
กลยุทธท่ี SI 3.5 
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 
ตัวชี้วัด 

เปา 
หมาย 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร          

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

 - (ตอ) -  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 องคกรเปนเลิศ (2 แผนงาน 10 โครงการ 6 กิจกรรม) 

11. กิจกรรม 
การสงเสริมการ
จัดการความรูตาม
ระบบ  KM ของ
องคกร 

เพ่ือใหบุคลากร
เขาถึงองคความรู    
ท่ีจำเปนตอการ
ปฏิบัติงาน 

รอยละบุคลากรท่ีมี
สวนรวมใน
กิจกรรม KM 

รอยละ 

90 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

     - ฝาย
นโยบายฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 8   

กลยุทธท่ี SI 3.4 

12. โครงการพัฒนา 
บุคลากรท่ีมศีักยภาพ 
(โครงการเด็กปน)  

เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ี 
ท่ีมีศักยภาพสูการ
สืบทอดตำแหนง 

รอยละของจำนวน
เจาหนาท่ีท่ีผาน
การพัฒนาตาม
หลักสตูรท่ีอบรม 

รอยละ 
80 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    100,000.- ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

ฝาย
นโยบายฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 8   

กลยุทธท่ี SI 3.5 

13. โครงการจดัทำ
กรอบการพัฒนา
บุคลากรตามชวง 
อายุงาน 

เพ่ือจัดทำกรอบ 
และแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามชวง
อายุงาน ใหสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 

ระดับความสำเร็จ
การจัดทำโครงการ 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    100,000.- ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

ฝาย
นโยบายฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 8   

กลยุทธท่ี SI 3.5 

14. โครงการทบทวน
และจัดทำแผนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (ระยะยาว) 
และแผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล ประจำป 

เพ่ือจัดทำแผนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล และ
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2567 

ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    50,๐๐๐.- ฝาย
นโยบายฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 8   

กลยุทธท่ี SI 3.4 
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 
ตัวชี้วัด 

เปา 
หมาย 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร          

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

- (ตอ) -  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 องคกรเปนเลิศ (2 แผนงาน 10 โครงการ 6 กิจกรรม) 

15. โครงการทบทวน
และจัดทำแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล 
(ระยะยาว) และแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล
ประจำป 

เพ่ือทบทวนแผนการ
ปฏิบัติการดิจิทัล
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2567 

ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำ
โครงการ 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    50,๐๐๐.- ฝาย
นโยบายฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 9   

กลยุทธท่ี SI 3.6 

16. โครงการ 
นำเทคโนโลยีมาใชใน
การรักษาความ
ปลอดภัยของคลังวัตถุ
เสพติด 

เพ่ือการนำ
เทคโนโลยีมาใช    
ในการรักษา     
ความปลอดภัย     
ของคลังวัตถุเสพติด 

จำนวนของระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยท่ีใชไดจริง 

 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    1,800,000.- ฝายจัดซื้อ 

ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 9   

กลยุทธท่ี SI 3.6 

17. แผนงานจัดทำ
ศูนยกลางขอมูลวัตถุ 
เสพติดทางการแพทย
ของประเทศ  

เพ่ือศึกษารวบรวม
ขอมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับวัตถุเสพติดฯ 

ระดับความสำเร็จ
ของศึกษารวบรวม
เพ่ือการจัดทำศูนย
ขอมูล 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    - ฝายจัดซื้อ ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 9   

กลยุทธท่ี SI 3.7 

18. กิจกรรมการพัฒนา 
งานวิจัย/วิชาการ 
ดานการบริหารวัตถุ 

เสพติดทางการแพทย  

เพ่ือจัดทำผลงาน
วิชาการและงานวิจัย 
ในการนำไปใช
ประโยชน 
การบริหารวัตถุ 
เสพติด 

ระดับความสำเร็จ
ในการสงเสริมการ
วิจัย/งานวิชาการ  

 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    - ฝายจัดซื้อ/
ฝายขาย 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 10   

กลยุทธท่ี SI 3.8 
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

        แผนปฏิบัติการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
          ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการท่ีใชเงิน) 

แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร          

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

1. โครงการสงเสรมิ
สนับสนุนเครือขายทาง
การแพทยตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข        
ในเรื่องของ Palliatives 
Care  

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการ
เขาถึงยากลุม 
Opioids             
ในสถานพยาบาล 

รอยละของ
สถานพยาบาล      
มีอัตราการสั่งซื้อ  
ยากลุม Opioids 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ
3 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

   

 

700,0๐๐.- ฝายขายฯ ยุทธศาสตรท่ี ๑  

เปาประสงค 2   

กลยุทธท่ีSI1.4 

 

2. โครงการทบทวน    
และจัดทำแผนปฏบัิติการ 
(ระยะยาว) และแผน 
ปฏิบัติการประจำป  

เพ่ือทบทวนแผน 
ปฏิบัติการระยะยาว 
และจัดทำแผน 
ปฏิบัติการประจำป 
งบประมาณ  
พ.ศ. 2567  

ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร 

ระดับ 
๕ 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

 

  

 

 

   100,๐๐๐.- ฝาย
นโยบายฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 5   

กลยุทธท่ี SI3.1 

3. แผนงานประชุม 
การกำกับติดตาม 
การปฏิบัติราชการของ   
คกก. บริหารฯ  และ
คณะอนุกรรมการฯ 

เพ่ือติดตามและ
รายงานความกาวหนา 
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
ตามแผนงานฯ 

ระดับ 
๕ 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    75,600.- ฝาย
นโยบายฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 5   

กลยุทธท่ี SI3.1 
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร          

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

4. โครงการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  

เพ่ือควบคุมปองกัน
และลดขอผดิพลาด
ในการดำเนินงาน 

ระดับความสำเร็จ
ของการบริหาร
ความเสีย่งและการ
ควบคุมภายใน 

ระดับ 
๕ 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    100,000.- ฝาย
นโยบายฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 5   

กลยุทธท่ี SI3.1 

 

5. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การทำงานสำหรับ
ผูปฏิบัติงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การทำงานของ
ผูปฏิบัติงาน เชน  
ระบบแจงเตือนเพ่ือ
การทวงหน้ีท่ีคาง
ชำระนาน การจัดทำ
ขอมูลท่ีแสดงผลดวย
ภาพ (กราฟ / Dash 
board / GIS)  
เพ่ือการตัดสินใจ 
ของผูบริหาร 

ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำ
โครงการ 

 

 

ระดับ 
5 

 

 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    

1,000,000.- ฝายการเงิน
และบัญชี 

ฝาย
นโยบายฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 6   

กลยุทธท่ี SI 3.2 

6. โครงการสำรวจความ
พึงพอใจและรับฟงความ
คิดเห็นของผูมสีวนได 
สวนเสยี 

เพ่ือสำรวจความ   
พึงพอใจและรับฟง
ความคิดเห็นของ    
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

รอยละ 
๘5 

 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน     

15๐,๐๐๐.- ฝายขายฯ 
และ 

ฝายจัดซื้อ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
เปาประสงค 7   
กลยุทธท่ี SI 3.3

กลยุทธท่ี SI 3.4 
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แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร          

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

7. โครงการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 
• การจัดการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะ                 
- การบริหารความเส่ียงและ

การจัดการองคกร 
ในภาวะวิกฤติ (onsite)              

- การแกปญหาและการ
ตัดสินใจ (OD) 

- เปล่ียนแนวคิดเพื่อการ
ทำงานในยุคดิจิทัล (Digital 
Mindset)  (OD) 

- ประสานความคิด  
เพิ่มพลังสรางสรรคดวย 
Mind Map (online) 

• การจัดการเรียนรู 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ดิจิทัล (E-learning) 

- พรบ.การบริหารงานและ
การใหบริการภาครัฐผาน
ระบบดิจิทัล  

-    แนวทางและแนวปฏิบัติ    
     การเปดเผยขอมูลภาครัฐ  
-    กม.คุมครองขอมูลสวน   
     บุคคลสำหรับผูปฏิบัติงาน 
     ภาครัฐ  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีความรู 
ทักษะความสามารถ 
สอดคลองกับ
สมรรถนะตามเกณฑ
ท่ีองคกรกำหนด 

1. ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินงานตาม
โครงการ 

2. รอยละของ
บุคลากรท่ีผานการ
พัฒนาศักยภาพ
ตามหลักสูตรท่ี
กำหนด 
 

ระดับ 
5 
 
 

รอยละ 
100 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    950,000.- ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

 

ฝาย
นโยบายฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
เปาประสงค 8   
กลยุทธท่ี SI 3.5 
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แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร          

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

8. โครงการพัฒนา 
บุคลากรท่ีมศีักยภาพ 
(โครงการเด็กปน) 
 

เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ี 
ท่ีมีศักยภาพใหมี
ทักษะ ความรูท่ี
ตอบสนองการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละของจำนวน
เจาหนาท่ีท่ีผาน
การพัฒนาตาม
หลักสตูรท่ีอบรม 

รอยละ 
80 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    100,000.- ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

ฝาย
นโยบายฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 8   

กลยุทธท่ี SI 3.5 

9. โครงการจัดทำกรอบ
การพัฒนาบุคลากร 
ตามชวงอายุงาน 

เพ่ือจัดทำกรอบ 
และแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามชวง
อายุงาน ใหสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 

ระดับความสำเร็จ
การจัดทำโครงการ 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    100,000.- ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

ฝาย
นโยบายฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 8   

กลยุทธท่ี SI 3.5 

10. โครงการทบทวน
และจัดทำแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ประจำป 

เพ่ือจัดทำแผนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล และแผน 
ปฏิบัติการฯ ประจำ 
ปบัญชี 2567 

ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    50,๐๐๐.- ฝาย
นโยบายฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 8   

กลยุทธท่ี SI 3.5 
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แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร          

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

11. โครงการทบทวน 
และจัดทำแผนปฏบัิติการ
ดิจิทัล (ระยะยาว) 
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล   
ประจำป 

เพ่ือทบทวนแผนการ
ปฏิบัติการดิจิทัล
ประจำป 

ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำ
โครงการ 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    50,๐๐๐.- ฝาย
นโยบายฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 9   

กลยุทธท่ี SI 3.6 

12. โครงการ 
นำเทคโนโลยีมาใชในการ
รักษาความปลอดภัย  
ของคลังวัตถุเสพติด 

เพ่ือการนำ
เทคโนโลยีมาใช    
ในการรักษา     
ความปลอดภัย     
ของคลังวัตถุเสพติด 

จำนวนของระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยท่ีใชได
จริง 

 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ  
และดำเนินการตาม

ข้ันตอน 

    1,800,000.- ฝายจัดซื้อ 

 

ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค 9   

กลยุทธท่ี SI 3.6 
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บทที่ 5 
การควบคุมและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร 

 

การควบคุมติดตามประเมินผลเปนสิ่งท่ีมีความสำคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะชวยใหทราบวา
โครงการท่ีดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายท่ีตองการมากนอยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม       
ผลจากการติดตามและประเมินผลจะใหขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดออนและแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขการดำเนินงาน ชวยใหการบริหารโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน ซ่ึงการบริหาร
โครงการท่ีประกอบดวย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การควบคุม 
(Control) และการประเมินผล (Evaluation) มีความสำคัญเทากันทุกสวน ถาขาดสวนหนึ่งสวนใด หรือ
สวนหนึ่งสวนใดขาดประสิทธิภาพก็จะสงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารโครงการท้ังหมด 

กระบวนการติดตามและประเมินผล ในปจจุบันตามบันทึกขอตกลงการประเมินผล    
การดำเนินงานทุนหมุนเวียนยาเสพติดประจำป เพ่ือใชในการวัดผลของกิจการท่ีจะทำใหผูบรหิารระดับสูง
เห็นภาพรวมขององคกรไดชัดเจนข้ึน ใหไดภาพรวมขององคกรอยางสมดุลข้ึน โดยการวัดผลทางดาน
การเงิน ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการปฏิบัติงาน และดานการบริหารพัฒนา   
ทุนหมุนเวียน ตลอดจนสรางนวัตกรรมและการเรียนรู ใหแกองคกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ              
การดำเนินงานใหเปนองคกรนวัตกรรมในอนาคตใหไดอีกดวย โดยมีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้ 

1) เพ่ือติดตามความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกำหนด 
2) เพ่ือติดตามความเหมาะสมของปจจัยนำเขา และปญหาอุปสรรคการดำเนินงาน  

เปนระยะ ๆ  
3) เพ่ือใชเปนสารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
4) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ               

อันจะนำไปใชประโยชนในการจีดทำแผนปฏิบัติการในปตอไป 
5) เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสำคัญประจำป 
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การควบคุมติดตามประเมินผลยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจำป 

การประเมินผลของยุทธศาสตร เปนการประเมินวามีการนำแผนงานดังกลาวไปปฏิบัติ
อยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของยุทธศาสตรได                 
ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมติฐานสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ         
ฉบับตอไปได  

การประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยใชเครื่องมือแบบจำลองการประเมินผล
ตาม CIPP Model ท่ีไดรับการยอมรับกันท่ัวไปในปจจุบัน ซ่ึงเปนการประเมินท่ีเปนกระบวนการตอเนื่อง 
มีจุดเนนท่ีสำคัญ คือ ใชควบคูกับการบริหารโครงการ เพ่ือหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ อยางตอเนื่องตลอดเวลา 
วัตถุประสงค คือ การใหสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เพ่ือดำเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวของแลวแตกรณี              
และเพ่ือปองกันการมีอคติในการประเมิน โดยแบงประเด็นการประเมินผลออกเปน 4 ประเภท คือ 

 1. การประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C)  เปนการ
ประเมินใหไดขอมูลสำคัญ เพ่ือชวยในการกำหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ 
เปนการตรวจสอบวาโครงการท่ีจะทำสนองปญหาหรือความตองการจำเปนท่ีแทจริงหรือไม มีความชัดเจน 
เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายขององคการ หรือ นโยบายหนวยเหนือหรือไม เปนโครงการท่ีมีความ
เปนไปไดในแงของโอกาสท่ีจะไดรับการสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ หรือไม เปนตน 
 การประเมินสภาวะแวดลอมจะชวยในการตัดสินเก่ียวกับเรื่อง โครงการควรจะทำ         
ในสภาพแวดลอมใด ตองการจะบรรลุเปาหมายอะไร หรือตองการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะอะไร เปนตน 

 2. การประเมินปจจัยเบื้องตนหรือปจจัยปอน (Input Evaluation : I) เปนการประเมิน
เพ่ือพิจารณาถึง ความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใช
ดำเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา เทคโนโลยีและแผนการดำเนินงาน เปนตน 
  การประเมินผลแบบนี้จะทำโดยใช เอกสารหรืองานวิจัยท่ีมีผูทำไวแลว หรือใชวิธีการวิจัย
นำรองเชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจใหผูเชี่ยวชาญมาทำงานให อยางไรก็ตาม 
การประเมินผลนี้จะตองสำรวจสิ่งท่ีมีอยูเดิมกอนวามีอะไรบาง และตัดสินใจวาจะใชวิธีการใด ใชแผนการ
ดำเนินงานแบบไหน และตองใชทรัพยากรจากภายนอก หรือไม 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการประเมินระหวางการ
ดำเนินงานโครงการ เพ่ือหาขอบกพรองของการดำเนินโครงการ ท่ีจะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข 
ปรับปรุง ใหการดำเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ ภาวะผูนำ การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปน
หลักฐานทุกข้ันตอน การประเมินกระบวนการนี้ จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือ      
จุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ มักจะไมสามารถศึกษา
ไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว 
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การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องการใหขอมูลยอนกลับเปนระยะ ๆ 
เพ่ือการตรวจสอบการดำเนินของโครงการโดยท่ัวไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุงหมาย คือ 

• เพ่ือการหาขอบกพรองในระหวางท่ีมีการปฏิบัติการ หรือการดำเนินงานโครงการ 

• เพ่ือหาขอมูลตาง ๆ ท่ีจะนำมาใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ  

• เพ่ือการเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากการดำเนินงานโครงการ 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลผลิตท่ีเกิดข้ีนกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือความตองการ/ เปาหมายท่ีกำหนดไว รวมท้ังการพิจารณา      
ในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล เรื่องผลกระทบ (Impact) 
และผลลัพธ (Outcomes) ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการ โดยอาศัยขอมูลจากการประเมินสภาวะ
แวดลอม ปจจัยเบื้องตนและกระบวนการรวมดวย  จะเห็นไดวา การประเมินแบบ CIPP เปนการประเมิน
ท่ีครอบคลุมองคประกอบของระบบท้ังหมด ซ่ึงผูประเมินจะตองกำหนดวัตถุประสงคของการประเมิน       
ท่ีครอบคลุมท้ัง 4 ดาน กำหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี้วัด กำหนดแหลงขอมูลผูใหขอมูล กำหนด
เครื่องมือการประเมิน วิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล กำหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล และ
เกณฑการประเมินท่ีชัดเจน 

เม่ือพิจารณาถึงชวงเวลาของการประเมินผลโครงการ เพ่ือจำแนกประเภทของการ
ประเมินผลโครงการโดยละเอียดแลว เราสามารถจำแนกไดวาการประเมินผลโครงการมี 4 ระยะดังตอไปนี้ 

1) การประเมินผลโครงการกอนการดำเนินงาน (Pre-evaluation) เปนการประเมินวา
มีความจำเปนและความเปนไปไดในการกำหนดใหมีโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ 
หรือไม บางครั้ง เรียกการประเมินผล ประเภทนี้วา การศึกษาความเปนไปได 
(Feasibility Study) หรือการประเมินความตองการท่ีจำเปน (Need Assessment) 

2) การประเมินผลโครงการขณะดำเนินงาน (On-going Evaluation) เปนการ
ประเมินผลโครงการเพ่ือติดตามความกาวหนาของการดำเนินงาน (Monitoring) และ
การใชทรัพยากรตาง ๆ 

3) การประเมินผลโครงการเม่ือสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post-evaluation) เปนการ
ประเมินวา ผลของการดำเนินงานนั้น เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีวางไว
หรือไม 

4) การประเมินผลกระทบจาการดำเนินโครงการ (Impact Evaluation) เปนการ
ประเมินผลโครงการ ภายหลังจากการสิ้นสุดการดำเนิน โครงการหรือแผนงาน      
โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือตรวจสอบผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะไดรับอิทธิพล
จากการมีโครงการหรือปจจัยอ่ืน ๆ 
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    จากขอมูลเก่ียวกับการประเมินแบบ CIPP ท้ัง 4 ประการและประเภทของการตัดสินใจ
ดังกลาวขางตน สรุปความสัมพันธระหวางประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดใชเครื่องมือดังกลาวขางตน เพ่ือควบคุม ติดตาม
ความกาวหนาของโครงการเปนระยะ ๆ รายไตรมาส เพ่ือใหการดำเนินโครงการเสร็จทันเวลาท่ีกำหนด 
และเปนไปตามตัวชี้วัด เพ่ือบรรลุเปาหมายและนำไปสูวิสัยทัศนตอไป 
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รายนามคณะผูจัดทำ…. 
แผนปฏิบัติการระยะยาว 6 ป (พ.ศ. 2565-2570)                      
และ แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
คณะท่ีปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ( นพ. ไพศาล  ดั่นคุม) 
 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นพ. วิทิต สฤษฎีชัยกุล) 
 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 ผูอำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด (ภญ. ขนิษฐา ตันติศิรินทร)  
 ผูเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด (ภญ. กรพินธุ ณ ระนอง) 

 
วิทยากรท่ีปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 นางสาวทศพร เวศนานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 นางสาวอรเพ็ญ หนูหลอ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 เจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ติดตอสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 โทรศัพท 0 2590 7718 

 โทรสาร 0 2590 7743 

 E-mail : wruanhan@fda.moph.go.th 
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1. ช่ือโครงการ : แผนงานการเพ่ิมการจัดหายาชนิดใหมหรือจัดหายากำพรา 

2. ประเภทโครงการ 

2.1 (   ) โครงการใหม  ( / ) โครงการตอเนื่อง..5....ป  ปนี้เปนปท่ี...2....... 

2.2 (   ) ภารกิจพ้ืนฐาน  ( / ) ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ …….)  

2.3  ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  

  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....1....กลยุทธท่ี....1.1..... 

2.4  ประเภทโครงการ  

           (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 

           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2.5  ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value) 

( / )   ความมีคุณธรรม (Nobleness)   

( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  

( / )   มุงผลประชาชน (Focus on people)  

3. หลักการและเหตุผล 
 ยากำพรา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพรา พ.ศ.
2562 หมายถึง ยาท่ีมีความจำเปนตองใชเพ่ือวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ปองกัน หรือรักษาโรคท่ีพบไดนอย หรือโรค
ท่ีเปนอันตรายรายแรง หรือโรคท่ีกอใหเกิดความทุพพลภาพอยางตอเนื่อง หรือยาท่ีมีอัตราการใชต่ำโดยไมมียาอ่ืน
มาใชทดแทนได และมีปญหาการขาดแคลน 
 กองควบคุมวัตถุเสพติด กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด กองควบคุมวัตถุเสพติด มีภารกิจในการ
จัดหาและจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ใหกับสถานพยาบาลท่ัวประเทศ   
ภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยเปนหนวยงานเดียวในประเทศท่ีมีภารกิจดังกลาว ปจจุบันมีรายการวัตถุเสพติด     
ท่ีจำหนายใหแกสถานพยาบาล จำนวน 52 รายการ ประกอบดวย ยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และวัตถุออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาทในประเภท 2 กลุมท่ีมีความจำเปนในการชวยชีวิต บรรเทาปวด และรักษาโรคอ่ืนๆ ซ่ึงกวา
รอยละ 90 ของรายการยา (ไมนับรวมกลุมยาชวยใหนอนหลับ) เปนรายการท่ีมีขอบงใชเฉพาะ ไมมียาอ่ืนมาทดแทนได     
บางรายการท่ีมีอัตราการใชต่ำแตสถานพยาบาลมีความจำเปนตองใช  
 การเพ่ิมการจัดหายาชนิดใหม จึงเปนการเพ่ิมทางเลือกใหกับสถานพยาบาลในการใชวัตถุเสพติด    
ตามความเหมาะสมกับสภาวะของผูปวย ซ่ึงรวมถึงการเพ่ิมรายการวัตถุเสพติดท่ีมีขอบงใชใหมตามความจำเปน 
หรือวัตถุเสพติดความแรงใหม รูปแบบใหม และยาท่ีเขานิยามยากำพราของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

4. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือจัดหาวัตถุเสพติดท่ีมีความจำเปนและไมมียาอ่ืนทดแทนใหมีเพียงพอตอความตองการใช

ภายในประเทศ 
2) เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับสถานพยาบาลในการใชวัตถุเสพติดตามความเหมาะสมกับสภาวะของผูปวย 

5. ผลสัมฤทธิ์ :  มีแผนงานและข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมการจัดหายาชนิดใหมหรือจัดหายากำพราสำหรับการจัดซ้ือ   
                    จัดจางในแตละรอบปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ : ไตรมาสท่ี 1-4  ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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7. วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

    7.1 วัตถุเสพติดรายการใหม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (ปงบประมาณ 2566) 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) เปดรับการยื่นเสนอรายการยาใหม พรอมท้ังระบุ
ขอบงใชและเหตุผลความจำเปน 

    
ฝายจัดซื้อฯ 

2) รวบรวมขอมลูรายการยาใหมท่ีไดรับและจัดทำ
วาระการประชุม เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
การนำวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 มาใชในทาง
การแพทย  

     

3) แจงผลการพิจารณาใหกับบริษัท/ผูยื่นเสนอ
รายการยา เพ่ือดำเนินการยื่นขอหนังสือรับรอง
การประเมินเอกสารทางวิชาการและการตรวจ
วิเคราะหยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิ        
ในประเภท 2 

    

4) สำรวจปริมาณการใชวัตถุเสพติดรายการใหมจาก
สถานพยาบาล 

    

5) เสนอขอมูลรายการวัตถุเสพติดใหมเพ่ือขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ 

    

6) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจางผลติวัตถุเสพติดรายการ
ใหม 

    

7) ตรวจรับเขาคลังและประกาศราคาจำหนาย     

8) จัดทำสรุปขอมูลการดำเนินการในแตละ
ปงบประมาณ  
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 7.2 ยากำพรา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (ปงบประมาณ 2566) 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) รวบรวมขอมลูอัตราการขายวัตถุเสพติดยอนหลัง 
1 ป แยกรายการท่ีมีปรมิาณการใชนอยหรือ
หมดอายุกอนจำหนายหมด 

 
   

ฝายจัดซื้อฯ 

2) สำรวจความจำเปนในการใชไปยังสถานพยาบาล
ท่ัวประเทศเพ่ือประมาณการปริมาณการจดัซื้อจัด
จางลวงหนา  

 
   

 

3) ขอความรวมมือบริษัทผูแทนนำเขา หรือ
บริษัทผูผลิตใหพิจารณานำเขายาท่ีมีอัตราการใช
นอยอยางตอเน่ือง โดยอาจทำบันทึกขอตกลง
ความรวมมือในการจัดหายาท่ีมีอัตราการใชนอย 

  
 

 

4) เสนอรายการยาท่ีมีอัตราการใชนอยเปนรายการ
ยากำพราของสำนักงานฯ 

 
   

5) จัดหาผูแทนนำเขา หรือผูผลิตท่ีมคีวามสนใจราย
อ่ืนๆ 

  
 

 

6) พิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจางผลิตวัตถุเสพติด
ท่ีมีอัตราการใชนอยในปรมิาณท่ีเหมาะสม 

  
 

 

7) จัดทำสรุปขอมูลการดำเนินการในแตละ
ปงบประมาณ  

   
 

8.  กลุมเปาหมาย :  บุคลากรฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติดท่ีเก่ียวของ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด 

10. งบประมาณ : ไมมี 

11. การประเมินผลโครงการ 

1) มีแผนการดำเนินงานในการเพ่ิมการจัดหายาชนิดใหมหรือจัดหายากำพราท่ีใชปฏิบัติไดจริง 
2) จำนวนรายการวัตถุเสพติดฯ ชนิดใหมหรือยากำพรา ท่ีมีจำหนายเพ่ิมข้ึน 1 รายการข้ึนไป 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : มีรายการวัตถุเสพติดเพียงพอตอความตองการและมีความม่ันคงของวัตถุเสพติด 
 ทางการแพทยสำหรับใชภายในประเทศ 
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1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมการตรวจนับสินคาคงคลังเพ่ือดูปริมาณคงคลังสำหรับการวางแผนสงมอบ               
                     และการจัดซ้ือจัดหา 

2. ประเภทโครงการ 

2.1 (   ) โครงการใหม  (   ) โครงการตอเนื่อง......ป  ปนี้เปนปท่ี.......... 

2.2 (   ) ภารกิจพ้ืนฐาน  ( / ) ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ…….)  

2.3  ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  

 ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....1....กลยุทธท่ี....1.2..... 

2.4  ประเภทโครงการ  

           (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 

           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2.5  ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value) 

( / )   ความมีคุณธรรม (Nobleness)   

( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  

( / )   มุงผลประชาชน (Focus on people)  

3. หลักการและเหตุผล 
  คลังวัตถุเสพติดของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจัดเก็บอยูภายในบริเวณชั้น 1 อาคารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด โดยเปนวัตถุเสพติดท่ีเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจรับจากบริษัทซ่ึงสงมอบตามงวดสัญญา ปริมาณ
คงคลังของวัตถุเสพติดแตละรายการจะใชการคำนวณจากอัตราการใชเพ่ือประมาณการใหมีปริมาณข้ันต่ำ (minimum 
stock) เพียงพอสำหรับการใช 3 เดือนข้ึนไป และมียาบางรายการจัดเก็บท่ีคลังสินคาของหนวยงานผูรับจางผลิตคือ 
องคการเภสัชกรรม และโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ เนื่องจากพ้ืนท่ีจัดเก็บมีปริมาณจำกัด นอกจากนี้ วัตถุเสพติด         
ท่ีจัดเก็บในคลังนอกเหนือจากวัตถุเสพติดท่ีรอจำหนาย ไดแก สารมาตรฐานวัตถุเสพติด ยาตัวอยาง วัตถุเสพติดสำหรับ
ใชในทางอุตสาหกรรม วัตถุดิบสำหรับผลิตวัตถุเสพติด ดังนั้น การตรวจนับสินคาคงคลังเพ่ือทวนสอบใหตรงกับปริมาณ
คงคลังท่ีรายงานในระบบสารสนเทศจะชวยใหมีขอมูลสำหรับจัดทำแผนจัดซ้ือจัดหาและการวางแผนสงมอบวัตถุเสพติด
ไดอยางรอบคอบ ถูกตอง และชวยใหการบริหารวัตถุเสพติดคงคลังมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. วัตถุประสงค  : เพ่ือตรวจสอบปริมาณของสินคาคงคลังสำหรับวางแผนสงมอบและการจัดซ้ือจัดหา 

5. ผลสัมฤทธิ์ :  มีการสุมตรวจนับปริมาณวัตถุเสพติดคงคลังจากหนวยงานภายนอกกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ : ไตรมาสท่ี 1-4  ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7. วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) จัดทำรายงานปริมาณสินคาคงคลงัรายเดือนเพ่ือ
รายงานสำนักงานฯ 

    

ฝายจัดซื้อฯ 2) เสนอแผนกิจกรรมการตรวจนับสนิคาคงคลัง 
เพ่ือใหกองควบคุมวัตถุเสพตดิอนุมัติและสรรหา
ผูแทนเขารวมสุมตรวจนับ  

    



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3) แตงตั้งผูแทนท่ีกอง/สำนักงานฯมอบหมาย     
ในรูปแบบคณะกรรมการตรวจนับวัตถุเสพตดิ   
คงคลัง 

    

4) กำหนดวันตรวจนับโดยคณะกรรมการฯ และ
แจงใหกลุมเงินทุนฯทราบลวงหนาอยางนอย    
3 วันทำการ เพ่ือจัดเตรยีมรายงานวัตถุเสพตดิ
คงคลัง 

    

5) ตรวจนับตามวันและเวลาท่ีกำหนด     

6) จัดทำรายงานการสุมตรวจนับวัตถุเสพติด       
คงคลังเสนอกอง / สำนักงานฯ 

    

7) นำขอเสนอแสนะมาปรบัปรุงสำหรับกิจกรรม
ครั้งถัดไป 

    

8.  กลุมเปาหมาย :  บุคลากรฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติดท่ีเก่ียวของ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด 

10. งบประมาณ :  ไมมี 

11. การประเมินผลโครงการ 

1) รอยละ 100 ของรายการวัตถุเสพติดท่ีสุมตรวจนับมีปริมาณคงคลังถูกตอง 
2) ลดปริมาณคงคลังของยาหมดอายุท่ีไมสามารถชดเชยไดลง 10% 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  ปริมาณวัตถุเสพติดคงคลังมีความถูกตอง สามารถนำไปใชเปนขอมูลสำหรับจัดทำแผน 
      จัดซ้ือจัดหาและการวางแผนสงมอบวัตถุเสพติดได 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสัญญาเพ่ือลดปญหายาขาดคราว 

2. ประเภทโครงการ 
2.1 ( / ) โครงการใหม  ( / ) โครงการตอเนื่อง..5...ป  ปนี้เปนปท่ี...2....... 
2.2 (   ) ภารกิจพ้ืนฐาน  ( / ) ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ …….)  
2.3  ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
 ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....1....กลยุทธท่ี....1.3..... 
2.4  ประเภทโครงการ  
           (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2.5  ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value) 

( / )   ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
( / )   มุงผลประชาชน (Focus on people)  

3. หลักการและเหตุผล 
  กระบวนการจัดซ้ือจัดหาวัตถุเสพติดเพ่ือจำหนายใหกับสถานพยาบาลท่ัวประเทศของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ดำเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางในแตละปงบประมาณ ซ่ึงจัดทำโดยพิจารณาจากอัตราการ
ใชวัตถุเสพติดแตละรายการในรอบป และอัตราหมุนเวียนของสินคาคงคลัง เพ่ือใหสามารถวางแผนการสงมอบและ
กำหนดงวดสงมอบไวในขอกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของการซ้ือจางวัตถุเสพติด เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจางตามระเบียบท่ีเก่ียวของ และเกิดเปนสัญญาซ้ือขายกับบริษัทผูผลิตหรือผูแทนนำเขาซ่ึงเปนคูสัญญาแลว 
ในข้ันตอนสงมอบและตรวจรับวัตถุเสพติดจากบริษัทคูสัญญาเขาสูคลังวัตถุเสพติด จึงตองมีความสอดคลองกับ
ปริมาณคงคลัง และอัตราการใชท่ีเปนปจจุบัน 

ปจจัยท่ีสงผลตออัตราการใชของวัตถุเสพติดแตละรายการ เชน อุบัติการณเกิดโรคท่ีเก่ียวของ 
สภาพสังคม ฤดูกาล การเกิดโรคระบาด ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณวิกฤติตางๆ  การบริหารสัญญาซ้ือขายหรือ
สัญญาจางผลิตวัตถุเสพติด เพ่ือปรับใหมีปริมาณวัตถุเสพติดคงคลังอยางเหมาะสมทันกับสถานการณ ดวยระบบ
สารสนเทศและกระบวนการตางๆ ท่ีชวยใหบริหารสัญญาไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จะสามารถลดปญหายาขาด
คราวและบริหารจัดการพ้ืนท่ีคลังสินคาไดดีข้ึน 

4. วัตถุประสงค : เพ่ือใหมีปริมาณวัตถุเสพติดคงคลังเพียงพอและปองกันไมใหเกิดการขาดคราวของวัตถุเสพติด 

5. ผลสัมฤทธิ์ :  มีปริมาณวัตถุเสพติดคงคลังสำรองเพียงพอไมนอยกวาปริมาณคงคลังต่ำสุดท่ีควรมี (minimum stock) 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ: ไตรมาสท่ี 1-4  ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7. วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) สรุปขอมลูจากรายงานผลการจดัซือ้จัดจางใน
ระบบสารสนเทศกลุมเงินทุนฯ ทุกเดือน 

    

ฝายจัดซื้อฯ 2) ตรวจสอบปริมาณวัตถุเสพติดคงคลังแตละ
รายการ เทียบกับแผนการจัดจัดซื้อจัดจางรายป 
เพ่ือดูอัตราการใชใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
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กิจกรรม ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3) ประสานขอขอมูลแผนการผลิตในแตละสัญญา 
กรณผีูผลิตวัตถุเสพตดิในประเทศ 

    
ฝายจัดซื้อฯ 

4) สำรวจคลังวัตถุเสพติด เพ่ือประมาณการพ้ืนท่ี
รองรับสำหรับจัดเก็บยาท่ีนำมาสงมอบ 

    

5) กรณีท่ีพบวายามีอัตราการใชเพ่ิมข้ึนจาก
แผนการจดัซื้อจัดจางท่ีดำเนินการไปแลว ให
ประสานบริษัทคูสญัญา เรงดำเนินการนำเขา/
ผลิตวัตถุเสพติดรายการน้ันๆ และนำมาสงมอบ
เร็วข้ึน 

    

6) กรณีท่ีพบวายามีอัตราการใชลดลงจากแผนการ
จัดซื้อจัดจางท่ีดำเนินการไปแลว ใหทำเรื่องขอ
อนุมัติสำนักงานฯ ขยายกำหนดสงมอบออกไป
ใหนานกวาเดิม และ ประสานบรษัิทคูสัญญา ให
ชะลอนำเขา/ผลติวัตถุเสพตดิรายการน้ันๆ เพ่ือ
ปองกันการคางสต็อก 

    

7) จัดเตรียมแผนสำรองกรณีท่ีเกิดปญหาสงมอบ
ลาชาจากผูผลติในประเทศหรือตางประเทศ เชน 
เตรียมการจดัซื้อจากบริษัทอ่ืนอยางเรงดวน 

    

8) ศึกษาความเปนไปไดในการจัดจางบริษัท
คูสัญญาใหเปน distributor ในการจัดเก็บและ
กระจายยาไปยังสถานพยาบาล 

    

9) ปรับแกกำหนดสงมอบในระบบสารสนเทศ
เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบันและสามารถนำมา
วิเคราะหตอได 

    

10) จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามปงบประมาณ      

8.  กลุมเปาหมาย  :  บุคลากรฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติดท่ีเก่ียวของ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ  :  ฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด 

10.  งบประมาณ  : ไมมี 

11.  การประเมินผลโครงการ 
1) สัญญาซ้ือจางดำเนินการไดตามแผนสงมอบท่ีกำหนดรอยละ 90 ของสัญญาท้ังหมด 
2) มีแผนสำรองในการดำเนินการทุกสัญญา กรณีท่ีเกิดปญหาสงมอบลาชาจากผูผลิตในประเทศ

หรือตางประเทศ 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : มีวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยเพียงพอและทันเวลาตามความตองการของผูรับบริการ  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมสนับสนุนเครือขายทางการแพทยตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
ในเรื่อง Palliative Care 

2. ประเภทโครงการ 
2.1   (   ) โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง...3-5..ป ปนี้เปนปท่ี....3...... 

 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...1....กลยุทธท่ี..1.4.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
   (   )   โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย (    )   โครงการพัฒนา 
   (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา ( / )   โครงการประชุม 

2.5  ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value)    
 ( / ) ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
 (   )  ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
 ( / ) มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล  

 สืบเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองควบคุมวัตถุเสพติด กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ไดจัดทำโครงการสงเสริมสนับสนุนเครือขายทางการแพทยตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง Palliative 
Care ใหกับสถานพยาบาล ในรูปแบบของการประชุมผานระบบ Zoom ณ สถานท่ีตั้งของผูเขารวมประชุม โดยใชจาก
งบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีสำคัญตาม 
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และ 
มีศักยภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผานผูปวยก่ึงเฉียบพลัน 
(Intermediate Care) และการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) เพ่ือขับเคลื่อนใหมีการดำเนินการอยาง
เปนรูปธรรม ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน การใชยาระงับปวดและยาลดอาการรบกวนตางๆ เปนสิ่งจำเปนใน
ผูปวยกลุมนี้ เพ่ือบำบัดรักษาลดความทุกขทรมานและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูปวยและญาติ โดยหนึ่งในการพัฒนา
คือการพัฒนาการเขาถึงยา Opioids และการบริหารจัดการระบบยาในการดูแลผูปวยระยะทายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง และเขาถึงสถานพยาบาลท่ัวประเทศท่ีเปนกลุมผูสั่งซ้ือ
ยาในกลุม Opioids กองควบคุมวัตถุเสพติด โดยกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดจัดทำโครงการดังกลาว  
ข้ึนอีกครั้ง เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการเขาถึงยากลุม Opioids ในสถานพยาบาล และเตรียมพรอมในการจัดหา
ยาในกลุม Opioids ใหเพียงพอกับอัตราการใชยาในอนาคต รวมท้ังผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนประสบการณ
การเรียน มีความรู ความเขาใจในการดแูลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ใหมากยิ่งข้ึนอีกดวย 

4. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเขาถึงยากลุม Opioids ในสถานพยาบาล 
2) เพ่ือใหเกิดความเขาใจการบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยใหเพียงพอ          

ตามความจำเปนและเหมาะสม 
3) เพ่ือใชเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากเครือขายการดูแลผูปวยแบบ

ประคับประคอง (Palliative care) 
4) เพ่ือใหเกิดเปนแนวทางการแกไขปญหาและนำไปสูการบริหารจัดการวัตถุเสพติดทางการแพทย 

ใหเพียงพอกับอัตราการใชยาในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอผูปวย 
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5. ผลสัมฤทธิ์ 
 5.1 ผลผลิต : (Output) เปนตัวชี้วัดกระบวนการหลักของโครงการ 

1) สถานพยาบาลมีความเขาใจในการบริหารจัดการยากลุม Opioids ในโรงพยาบาล 
2) มีความเขาใจถึงบริบทและความสำคัญของภารกิจงานกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

3) เกิดแนวทางการบริหารจัดการยากลุม Opioids ในการเพ่ิมขีดความสามารถการเขาถึง    
ยากลุม Opioid 

 5.๒ ผลลัพธ : (Outcome) / ผลกระทบ (Impact) ท่ีเกิดข้ึนกับผูรับบริการหรือองคกร 

• สถานพยาบาลมีอัตราการสั่งซ้ือยากลุม Opioids เพ่ิมข้ึน 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ 
 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โรงแรม
ในกรุงเทพมหานคร และ/หรือ โรงแรมในตางจังหวัด 

7. วิธีดำเนิการ และแผนปฏบัิติ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

๑. ข้ันเตรียมการ จัดทำโครงการและประสานงานท่ี
เก่ียวของ 

• ประชุมผูท่ีเก่ียวของเพ่ือหารือแนวทางการ
ดำเนินงานใหเหมาะสม  

• แตงตั้ง/ทบทวนคณะทำงานโครงการสงเสริม
สนับสนุนเครือขายทางการแพทยตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง Palliative Care  

• ประชุมคณะทำงานโครงการฯ 

• ขออนุมัติโครงการ 

    1. ฝ.ขายฯ 

2. ฝ.จดัซื้อ 

3. ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 

 

 

2. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ     

3. สรปุผลโครงการนำเสนอผูบริหาร และ คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

    

8.  กลุมเปาหมาย จำนวน 150 คน ประกอบดวย 
1) คณะทำงานโครงการสงเสริมสนับสนุนเครือขายทางการแพทยตามนโยบายกระทรวง

สาธารณสุขในเรื่อง Palliative Care  จำนวน 13 คน 
2) บุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วิทยากรและผูสังเกตการณ จำนวน 32 คน 
3) บุคลากรทางการแพทย ในเขตภาคกลาง จำนวน 105 คน 

(ประกอบดวยแพทย เภสัชกร พยาบาล : 35 โรงพยาบาล ๆ ละ 3 คน)   

 9.   ผูรับผิดชอบโครงการ : ฝายขายฯ / ฝายจัดซ้ือ  / ฝายนโยบายและแผนงาน   

10.  งบประมาณโครงการ : จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เปนจำนวนเงิน  
700,0๐๐.-บาท (เจ็ดแสนบาทถวน)  
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11.  การประเมินผล  
1) มีแนวทางการแกไขปญหาและนำไปสูการบริหารจัดการวัตถุเสพติดทางการแพทย ใหเพียงพอ

กับอัตราการใชยาในอนาคต 
2) ระบบการบริหารจัดการยา Opioids ในโรงพยาบาลมีความชัดเจน 

๑2.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ :  ผูปวยระยะทายสามารถเขาถึงยากลุม Opioids ไดเพ่ิมข้ึน 
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1. ช่ือโครงการ : แผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามทวงหนี้ 

2. ประเภทโครงการ 
2.1   (   ) โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง........ป ปนี้เปนปท่ี.......... 

 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...1....กลยุทธท่ี..2.1.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
   (   )   โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย (    )   โครงการพัฒนา 
   (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา (   )   โครงการประชุม 

2.5  ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value)    
 ( / ) ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
 ( / )  ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  

    (   )  มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3.  หลักการและเหตุผล  
  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  มีภารกิจในการจัดหาและจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทาง
การแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมใหมีความเพียงพอตอความตองการของประเทศ โดยมีลูกคาหรือ
ผูรับบริการเปนสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ รวมถึงสถานประกอบการตางๆ และโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยจำหนายท้ังเงินสดและเงินเชื่อ จึงทำใหเกิดการคางชำระหนี้จากลูกหนี้ซ่ึงสงผลกระทบกับการ
บริหารจัดการทางดานการเงินและบัญชี และสภาพคลองทางการเงิน 
  การเรงรัดและติดตามหนี้จากลูกหนี้ เปนวิธีการหนึ่งในการบริหารจัดการลูกหนี้ กลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติดกำหนดะยะเวลาในการชำระ (Credit term) และมีมาตรการในการติดตามทวงถาม แตยังไม
สามารถดำเนินการใหลูกหนี้สามารถชำระหนี้ไดตามระยะเวลาท่ีกำหนดได ดังนั้น จึงไดจัดทำแผนงานการ       
เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามทวงหนี้ เพ่ือไมใหหนี้ท่ีเกิดข้ึนจะกลายเปนหนี้เสียและเปนหนี้สูญไดในท่ีสุด มียอดขาย
ท่ีเพ่ิมข้ึนและการบริหารจัดการลูกหนี้ใหเกิดสภาพคลองกับกิจการใหมากท่ีสุด รวมถึงการบริหารจัดการท่ีดีในการ
ติดตามทวงถามและเรงรัดหนี้ดวยเพ่ือรักษาสภาพคลองและเพ่ือมีเงินสดมาใชหมุนเวียนในกิจการตอไป 

4. วัตถุประสงค  :  เพ่ือลดมูลคาหนี้คางชำระจากการจัดจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยเกิน 90 วัน 

5.  ผลสัมฤทธิ์   :   มูลคาหนี้คางชำระเกิน 90 วัน ลดลงอยางนอย 5 ลานบาท 

6.  ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ :  เดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566  
 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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7.  วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา (ปงบประมาณ 2566) ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) จัดทำหนังสือยืนยันยอดลูกหน้ีเพ่ือตรวจสอบ
หน้ีคางชำระ 

2) ตรวจสอบสถานะการเปนหน้ี 
3) จัดทำหนังสือทวงหน้ีเพ่ือแจงยอดหน้ีท่ีครบ

กำหนดชำระ 
4) จัดทำหนังสือเรงรัดใหชำระหน้ีเคางชำระเกิน  

6 เดือน 
5) ตรวจสอบสถานะการชำระหน้ี 
6) สรุปผลการชำระหน้ีของสถานพยาบาลของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

   ฝาย
การเงิน

และบัญชี 

 8. กลุมเปาหมาย :  สถานพยาบาลของรัฐท่ีมีหนี้คางชำระเกิน 90 วัน 
 

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝายการเงินและบัญชี  

10. งบประมาณ :  ไมมี  

11. การประเมินผลโครงการ :  ประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานโดยเปรียบเทียบมูลคาหนี้คางชำระเกิน  
 90 วัน ในชวงเวลาแตละไตรมาส 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  หนี้คางชำระเกิน 90 วัน มีมูลคาลดลงอยางนอย 5 ลานบาท 
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1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมการติดติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

2. ประเภทโครงการ 
2.1   (   ) โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง........ป ปนี้เปนปท่ี........... 

 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...1....กลยุทธท่ี..2.2.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
   (   )   โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย (    )   โครงการพัฒนา 
   (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา (   )   โครงการประชุม 

2.6 ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value)    
 ( / ) ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
 ( / )  ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  

    (   )  มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล 
                 เพ่ือใหการบริหารและการใชจายเงินของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงมีระบบการติดตามผลโดยการจัดทำรายงาน ผลการใชจายเงินและรายรับของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือให
สามารถติดตามความกาวหนาดานการใชจายและดานรายรับ ซ่ึงสอดคลองกับระบบประมาณการรายจายแบบ
มุงเนนผลงานท่ีใหความสำคัญกับความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน และสอดคลองกับวัตถุประสงคของเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ท้ังนี้เพ่ือใหมีการใชประโยชนท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน รวมท้ังใชประกอบในการพิจารณา
ประมาณการรายจายประจำปในปตอไป 

4. วัตถุประสงค    
1) เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการประมาณการรายจายใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงาน 

เปาหมายการดำเนินงานผลผลิต/โครงการ ตามท่ีกำหนดไว 
2) เพ่ือใชสำหรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือรวมกันแกไขปญหา/อุปสรรคใหบรรลุ

เปาหมาย รวมท้ังเพ่ือประโยชนในการทำประมาณการรายจายในปตอไป 
5. ผลสัมฤทธิ์              
                 ผลผลิต    :     รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ 
                  ผลลัพธ    :     ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำป 

6. ระยะเวลาโครงการ 
                 เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา ปงบประมาณ 2566 ผูรับผิดชอบ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ติดตามการใชจายเงินจากท่ีประชุม
กลุมเงินทุนฯ ใหเปนไปตามแผนท่ี
ระบุไวในแผนปฏิบัติการ 
 

             
ฝายงบประมาณ 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

 

8. กลุมเปาหมาย :  ทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝายงบประมาณ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

10. งบประมาณ  :  ไมมี 

12. การประเมินผลโครงการ : ระยะเวลาการใชงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  การใชจายเงินเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมพัฒนามาตรฐานคุณภาพการบริการ SLA Service Level Agreement  

2. ประเภทโครงการ 
2.1     ( / )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง......ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
 ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....3....กลยุทธท่ี....3.1..... 
2.4    ประเภทโครงการ  

            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2.5 ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value) 
( / )   ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
( / )   มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล  
 ตามแผนปฏิบัติการระยะยาว ปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
มุงดำเนินการและเพ่ิมการปรับปรุงพัฒนากระบวนการภายใน (Internal Process) ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำขอตกลงระดับการให 
บริการ (Service Level Agreement: SLA) จัดทำข้ึนเพ่ือเปนแนวทางและข้ันตอนในการปฏิบัติงานของ
กระบวนการการใหบริการใหเปนรูปแบบเดียวกัน เพ่ือการพัฒนาเปนองคกรสมรรถนะสูง โดยการไดทบทวนคูมือ
การปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน โดยไดระบุระยะเวลาของข้ันตอนการทำงานในแตละข้ันตอน ใหสามารถสง
มอบและตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการภายใน และผูรับบริการภายนอก เพ่ือการปรับปรุงบริการซ่ึงทุก
กระบวนงานตองมีระดับการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA) มาสงเสริมใหทุกหนวยงานดําเนินการให
เปนท่ียอมรับและไดมาตรฐาน  
 การติดตามและประเมินผลการดำเนิงานตามมาตรฐานการใหบริการ (Service Level Agreement 
: SLA) ถือเปนข้ันตอนท่ีมีบทบาทสำคัญตอการดำเนินงานตามมาตรฐานท่ีกำหนด เพราะเปนการติดตามกำกับการ 
ดำเนินงาน เพ่ือปรับปรุงและเพ่ือตรวจสอบผลสำเร็จวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม กลุมเงินทุนหมุนเวียนจึงได
กำหนดใหมีการติดตามการดำเนินงานตาม SLA ท้ังนี้ เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม SLA ท่ีกำหนด 
ตอบสนองการใหบริการท้ังภายในและภายนอกใหเปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการ  

 4. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม SLA ท่ีกำหนด 
2) เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการท้ังภายในและภายนอก 

5. ผลสัมฤทธิ์ :  รอยละของการปฏิบัติงานไดตามขอตกลง รอยละ 85  

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ : ไตรมาสท่ี 1-4  ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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7. วิธกีารดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) สรางแบบฟอรมการตดิตามประเมนิผล     ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

 

ทุกหนวยงาน 

2) ขออนุมัติใชแบบฟอรม     

3) แจงเวียนเรื่องการใชแบบฟอรม และการติดตาม
ประเมินผล 

    

4) ติดตามประเมินผล รอบแรกปงบประมาณ     

5) จัดทำสรุปขอมูลการดำเนินงานรายงานผูบริหาร
ทราบ 

    

6) ติดตามประเมินผล รอบหลังปงบประมาณ     

7) จัดทำสรุปขอมูลการดำเนินงานรายงานผูบริหาร
ทราบ  

    

8. กลุมเปาหมาย :  บุคลากรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และผูท่ีเก่ียวของ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝายนโยบายและแผนงาน ทุกหนวยงานกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ : ไมมี 

11.  การประเมินผลโครงการ : มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 4 

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการภายใน และผูรับบริการภายนอก 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจำป  

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  ( / )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....3....กลยุทธท่ี....3.1.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
   (   )   โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย (    )   โครงการพัฒนา 
   (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2.5 ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value)    
 (   ) ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
 ( / )  ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
 (   ) มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล  
 การทบทวนและการจัดทำแผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจำป เปนการขับเคลื่อนงาน
หรือกรอบสำหรับการวางแผนและวัดความคืบหนาของแผนงาน เพ่ือวัดการดำเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติดในแงมุมตางๆ ตลอดจนการรวบรวมวิสัยทัศน พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร เพ่ือสื่อสารใหบุคลากร
และผูท่ีมีสวนไดสวนเสียไดรับรูรับทราบ สามารถดูความสำเร็จดวยการวัดผลการปฏิบัติในปท่ีผานมาเพ่ือการ
ตัดสินใจท่ีถูกตองของผูบริหารสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน อันนำไปสูการตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติ
การประจำป และเพ่ือชวยใหกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเกิดผลสำเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดเล็งเห็นถึงปญหาและความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการ
ทบทวนและการจัดทำแผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจำป ซ่ึงเปนสิ่งจำเปนในการดำเนินงาน     
ใหเปนไปตามภารกิจ เพราะการกำหนดแผนงานโครงการท่ีดำเนินการอยูนั้น จะตองสะทอนหรือตอบสนองตอ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดไว มีความเชื่อมโยงกับเปาประสงคโดยรวมขององคกร มีความคาดหวังหรือจุดหมาย
ปลายทางท่ีตั้งไว เพ่ือมาปรับปรุงใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดกับประชาชนผูรับบริการ  

4. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือทบทวนและการจัดทำแผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) 
2) เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
3) เพ่ือใหโครงการ/กิจกรรมตางๆ เปนไปตามกรอบและทิศทางท่ีกำหนดไวในแผนดำเนินงาน 

5. ผลสัมฤทธิ์  
1) ไดแผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) ตามตัวชี้วัดท่ี 5.1 จำนวน 1 ฉบับ 
2) ไดแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามตัวชี้วัด 5.1 จำนวน 1 ฉบับ 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
 ไตรมาสท่ี 1 – 4  ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือโรงแรมในเขตจังหวัด
นนทบุรี หรือ เขตจังหวัดใกลเคียง 
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7. วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา (ปงบประมาณ 2566) ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

๑)  จัดทำโครงการ ประสานงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเตรียมการจัด
ประชุม 

• จัดทำโครงการ  

• นำเสนอ อย.อนุมัติโครงการ 

• ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเปนรายกิจกรรม 

• จัดทำเอกสาร พรอมท้ังประสานงานในทุกสวนท่ี
เก่ียวของ 

 
 
 

   ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

2)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  

• ประเมินศักยภาพองคกร เพ่ือวิเคราะหขอมูลหา      
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร      

• กำหนดทิศทางองคกร ยุทธศาสตร และการแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติ  

• การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 
แผนงาน โครงการตัวช้ีวัด (ระยะสัน้และยาว) และ
งบประมาณ 

• จัดทำรางแผนฯ  

          
 
 

   

3)  นำเสนอรางแผนฯ ตอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุน  
     เวียนยาเสพติดพิจารณา 

    

4)  ปรับปรุง/แกไข/ แผนฯ ฉบับสมบูรณ     

5)  เสนอ อย.ขออนุมัติใชแผนฯ และแจงเวียนเจาหนาท่ี     

6)  จัดสงแผนฯ ตอกระทรวงการคลัง      

8.  กลุมเปาหมาย :  บุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากร และผูท่ีเก่ียวของ จำนวน 25 คน 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ : จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 จำนวน 100,000.-บาท   

11. การประเมินผลโครงการ  
  แผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตองสามารถนำไปใช
 งานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ีมีทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
 และมีแผนปฏิบัติการประจำป ท่ีมีแผนงานและโครงการท่ีนำไปสูการปฏิบัติไดชัดเจน  
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1. ช่ือโครงการ : แผนงานประชุมการกำกับติดตามการปฏบัิติราชการของคณะกรรมการบริหารฯ และ   
                     คณะอนกุรรมการฯลฯ   

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  ( / )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3     ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...3....กลยุทธท่ี...3.1...... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
   (   )   โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย (    )   โครงการพัฒนา 
   (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา ( / )   โครงการประชุม 

2.5 ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value)    
 ( / ) ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
 (   )  ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
 (   ) มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  กำหนดใหทุนหมุนเวียนมีคณะกรรมการบริหารทุน

หมุนเวียน เพ่ือทำหนาท่ีบริหารทุนหมุนเวียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของทุนหมุนเวียน ซ่ึงสอดคลองกับกรอบ
หลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กำหนดตัวชี้วัดท่ี 5.1 ดานบทบาทคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของทุนหมุนเวีบยน 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดนำกรอบหลักเกณฑดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ      
โดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงไดจัดใหมีการกำกับ ติดตามและรายงาน
ความกาวหนา ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติราชการใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด ผานการประชุม
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รวมถึงการ
ประชุมกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อีกดวย 

4. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหคณะกรรมการมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของกลุมเงินหมุนเวียนยาเสพติด 
2) เพ่ือใหคณะอนุกรรมการไดติดตามผลการดำเนินงานในสวนท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
3) เพ่ือใหกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดวางแผน/แกไขปญหาอุปสรรค และพัฒนาเงินทุน

หมุนเวียนยาเสพติด ใหดำเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของทุนหมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ผลสัมฤทธิ์ 
1) มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด   
2) มีรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
3) มีรายงานการประชุมกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ : ไตรมาสท่ี 1-4 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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7.  แผนปฏิบัติงาน : (หมายเหตุ : แผนงาน/โครงการ สามารถปรับเปลี่ยนกำหนด วันเวลาไดตามความเหมาะสม) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย. พค มิย กค สค กย 

1) วางแผนการจัดประชุมตางๆ         
ท่ีเก่ียวของ 

• จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารเงินทุนฯ  4-6 ครั้ง/ป 

• จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารเงินทุนฯ  4-6 ครั้ง/ป 

• จัดประชุมกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ  4- 6 
ครั้ง/ป 
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2) เสนอขออนุมัติจดัทำโครงการ             

3) ประสานงานผูท่ีเก่ียวของเพ่ือนัด
หมายการจัดประชุม ดำเนินการกอนการจัดประชุมในแตละครั้งใหแลวเสร็จกอนการประชุม 

ภายใน 3 วัน 
4) เสนอขออนุมัติจดัประชุมเปนครั้งๆ 

5) จัดทำเอกสารท่ีเก่ียวของ 

6) จัดประชุมตามระยะเวลาท่ีกำหนด  

7) จัดทำสรุปการเบิก-จาย ดำเนินการหลังการจดัประชุมในแตละครั้งภายใน 3 วัน 

8) จัดทำรายงานการประชุม พรอม
แจงเวียนเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม 

ดำเนินการหลังการจดัประชุมในแตละครั้งภายใน 7 วัน 

8.  กลุมเปาหมาย : คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนา
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝายนโยบายและแผนงาน 

10. สถานท่ีดำเนินโครงการ : หองประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือ/นอกสถานท่ี 

11. งบประมาณดำเนินงาน : งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน  
       75,600.-บาท (เจ็ดหม่ืนหาพันหกรอยบาทถวน)  

12.  การประเมินผลโครงการ :  มีรายงานการประชุมทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  ระดับคะแนนประเมินผลตัวชี้วัดท่ี 5.1 ดานบทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน  
          มีผลคะแนนมากกวาปท่ีผานมา  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

2. ประเภทโครงการ 
  2.1  ( / )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
  2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
  2.3     ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
   ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..3....กลยุทธท่ี..3.1..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
   (   )   โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย (    )   โครงการพัฒนา 
   (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา ( / )   โครงการประชุม 

2.5 ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value)    
 ( / ) ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
 ( / )  ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
 ( / ) มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปบัญชี ไดกำหนดตัวชี้วัดดาน
การบริหารความเสี่ยงเปนตัวชี้วัดภาคบังคับ ท่ีทุกทุนหมุนเวียนตองดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน        
โดยกำหนดการประเมินผลจากการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดวยการนำเกณฑการพิจารณาระบบ
การควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ควบคูไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองคกร และการพิจารณาระดับความเสี่ยง         
ท่ีเหลืออยูจากการควบคุมภายใน 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดเขาระบบคุณภาพตามขอกำหนดระบบคุณภาพของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ISO 9001 : 2015 และตามเกณฑความสอดคลองของขอกำหนด ตองดำเนินการ

ประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรมตัวชี้วัด และเพ่ือใหเปนไปตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงาน 
และเปนไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินการตามขอกำหนดระบบคุณภาพ จึงจัดใหมีการดำเนินการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือใหเจาหนาท่ีไดรวมกันวิเคราะห ประเมินความเสี่ยงและหา
แนวทางจัดการความเสี่ยงตามกระบวนงานใหครบตามกรอบหลักเกณฑ และสามารถดำเนินการใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกำหนด 

4. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ไดครบทุกปจจัยเสี่ยง 
2) เพ่ือใหสามารถดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงไดครบถวน และระดับความรุนแรงของ

ปจจัยเสี่ยงลดลงตามเปาหมายท่ีกำหนด 

5. ผลสัมฤทธิ์ 
1) ไดคูมือการบริหารความเสี่ยงท่ีผานการทบทวนใหเปนไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงดานการ

บริหารความเสี่ยง 
2) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด 
3) แผนบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการไดครบถวน และสามารถลดความรุนแรงของปจจัย

เสี่ยงไดตามเปาหมายท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ / สถานท่ีดำเนินโครงการ ไตรมาสท่ี 1–4 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

7. แผนปฏิบัติงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) จัดตั้ง/ ทบทวนคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงฯ     ฝายนโยบาย
และแผนงาน 2) จัดประชุม คกก.บริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือกำหนด

วัตถุประสงค และนโยบายการบรหิารความเสี่ยง 
      

3) จัดทำบันทึกแจงเวียนใหทุกฝาย เพ่ือดำเนินการ
วิเคราะหความเสี่ยง ตอบสนองความเสีย่ง และ
กำหนดมาตรการ 

    

4) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการวิเคราะห 
Cost Benefit และจัดทำคูมือบรหิารความเสี่ยงฯ 

    

5) จัดประชุม คกก.บริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือแนะนำ 
และเห็นชอบในแผนการบรหิารความเสีย่งฯ กอน
นำเสนอ  คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยา
เสพติดเห็นชอบ 

    

6) นำเสนอรางแผนบริหารความเสีย่งตอ 
คณะกรรมการบรหิารเงินทุนฯ พิจารณา 

    

7) ปรับปรุง/แกไข/จดัทำเอกสารแผนบริหารความเสี่ยง
ฉบับสมบูรณ 

8) เสนอ อย.ขออนุมัติใชแผน และแจงเวียนเจาหนาท่ี 
9) ติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสีย่งและ

ควบคุมภายใน  ผานการประชุม คกก.บริหารความ
เสี่ยงฯ 

    

10) สรุปผลการดำเนินงานเสนอผูบริหารเงินทุนฯ และ
ตอ คณะกรรมการบรหิารเงินทุนฯ ทราบ 

    

8.  กลุมเปาหมาย : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และ
เจาหนาท่ีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ีเก่ียวของ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝายนโยบายและแผนงาน 

10. งบประมาณ : งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน  
       100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

11. การประเมินผลโครงการ  

1) คูมือบริหารความเสี่ยงฯ ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
พรอมท้ังเผยแพรใหกับผูบริหารและเจาหนาท่ีรับทราบ 

2) แผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปจจัยเสี่ยง และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

3) ผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เปนไปตามระบบคุณภาพมาตรฐาน 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) คูมือบริหารความเสี่ยงฯ สามารถใชเปนแนวทางในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 
2) สามารถติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงไดตามเปาหมายท่ีกำหนด 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสำรวจความพึงพอใจและรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1   (   )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง..5...ป ปนี้เปนปท่ี...3....... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...3....กลยุทธท่ี..3.4.... 
 2.4    ประเภทโครงการ  
  (    )   โครงการอบรมสัมมนา ( / )   โครงการวิจัย (    )   โครงการพัฒนา 
  (    )   โครงการวิจัยและพัฒนา (   )   โครงการประชุม 

2.5 ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value)    
 (   ) ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
 ( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
 ( / ) มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล  
  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนหนวยงานหนึ่งท่ีตองใหบริการกับประชาชนเปนหลัก เพราะ
ภารกิจของกลุมเงินทุนฯ เปนเรื่องของการจัดหาและจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมใหมีความเพียงพอตอความตองการของประเทศ นับเปนภารกิจท่ีมีความสำคัญและมีผลกระทบอยาง
สูงตอคุณภาพชีวิตของประชาชน    
  นอกจากนี้ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดยังตองดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) และ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริการและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ประกอบกับตามหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management 
Quality Award) หมวด 3 ดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
  การใหบริการกับผูรับบริการของกลุมเงินทุนฯ ปจจุบันมีหลากหลายชองทาง เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพของผู รับบริการท่ีเพ่ิมข้ึน ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดวยเชนกัน         
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดตระหนักถึงความคาดหวังของผูรับบริการ จึงจัดทําโครงการสํารวจความ            
พึงพอใจและรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการท่ีสามารถ
ตอบสนองกับความตองการของผู มารับบริการมากท่ีสุด เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการดานงานบริการ          
อยางตอเนื่อง อันจะสงนผลใหผู รับบริการไดรับความพึงพอใจสูงสุด ตลอดจนกระบวนงาน ระยะเวลาการใหบริการ 
และเพ่ือสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคตขิองผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูท่ีเก่ียวของท่ีมีตอกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ตอไป 

4. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
2) เพ่ือพัฒนาการใหบริการของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
3) เพ่ือหาทิศทางในการกําหนดนโยบายการสงเสริมประสทิธิภาพการใหบริการและตอบสนองตอ

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
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5. ระเบียบวิธีวิจัย 
  เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ดวยวิธีการสำรวจ (Survey Research) 
โดยทำการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยางประชากรในการศึกษา ไดแก กลุมผูใชบริการของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด จากสถานพยาบาลภาครัฐ และสถานพยาบาลเอกชน รวมถึงหนวยงาน
อ่ืนๆ โดยใชกลุมตัวอยางจากการสุมตามสัดสวน (Proportional random sampling) 
สำหรับจำนวนกลุมตัวอยางจะใชหลักการคำนวณหากลุมตัวอยางแบบ Simple Random 
Sampling ของ Yamane  

5.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ขอมูลท่ัวไป 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- สถานท่ีทำงาน 
- สถานภาพผูมาติดตอ 
- ประเภทของงานบริการท่ีใชบริการ 
- ความถ่ีในการมาใชบริการของ อย. 

 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

- ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
- ดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ 
- ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ดานคุณภาพของการใหบริการ 
- ดานการติดตอสื่อสาร 
 

5.3 การสรางและการทดสอบเครื่องมือสำหรับการเก็บขอมูล 

• ศึกษาคนควาแนวคิด เนื้อหาจากเอกสาร ตำรา วารสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของนำมา
สรางขอคำถามตามกรอบแนวคิดในการศึกษา  

• แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีสรางข้ึน
จากแนวคิดทฤษฏี ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยมีการปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ
และพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา และนำไปทดสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) และหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชการทดสอบคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach   

5.4 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีคำถามใหตอบแบบ
ประเมินคา (Rating Scale) โดยมีหัวขอคำถามท่ีประกอบไปดวย 3 สวนหลัก คือขอมูลท่ัวไป 
ขอมูลความพึงพอใจ และขอเสนอแนะของผูรับบริการสำหรับขอคำถามวัดระดับความ         
พึงพอใจ เลือกใชแบบ Likert Scale 5 ระดับ 

5.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

• ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรับบริการโดยการสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณียและจากผูมารับบริการดวยตนเองท่ี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

• ผูศึกษานำแบบสอบถามมาตรวจความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถาม 
เพ่ือนำไปวิเคราะหขอมูลตอไป  

5.6 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล วิธีการท่ีใชในการประมวลผลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป 
และนำเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางประกอบความเรียง โดยใชสถิติในการวิเคราะห ดังนี้ 
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• ขอมูลท่ัวไปใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) นำเสนอดวยคารอยละ 
(Percentage)  

• ระดับความพึงพอใจ ดานการใหบริการเจาหนาท่ี ดานกระบวนการหรือข้ันตอน
การใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานคุณภาพของการบริการ และดานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการของเงินทุนฯ ใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD)  

• การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการบริการของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
จำแนกตามกลุมผูรับบริการจากสถานพยาบาลภาครัฐ ผูรับบริการสถานพยาบาล
ภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืนๆ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way Analysis of Variance หรือ One-Way ANOVA)  

• ขอเสนอแนะในการบริการดานตางๆ จากขอคำถามปลายเปดของผูตอบแบบสอบถาม 
ใชการสรุป 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ : ไตรมาสท่ี 1-4  ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7. แผนการดำเนนิการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) จัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ     ฝายขายฯ 
ฝายบรหิารฯ 
ฝายนโยบายฯ 

2) สงแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการใหสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาเห็นชอบ 

     

3) สงแบบสอบถามฯ ใหกรมบัญชีกลางตรวจสอบและรับรอง     

4) ประชุมเพ่ือรับทราบขอมูลกอนดำเนินการศึกษา             

5) ดำเนินการทอดแบบสอบถาม     

6) จัดทำโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัตใินการดำเนินการจัดจาง     

7) รวบรวมแบบสอบถามท่ีตอบกลับ     

8) ประมวลผลและวิเคราะหขอมลู     

9) จัดทำรายงานสรุป     

10) สงรายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ     

8.   ผลสัมฤทธิ์ : คะแนนความพึงพอใจท้ังของผูรับบริการ เปนไปตามคาเปาหมายท่ีกำหนด 

9. งบประมาณ : จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 จำนวน 150,0๐๐.-บาท    

       (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) โดยวิธีการจัดจางและดำเนินการเอง 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ : ฝายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด / ฝายบริหารท่ัวไป /ฝายนโยบายและแผนงาน  

11. การประเมินผลโครงการ : รายงานการวิจัยมีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  ระดับคะแนนความพึงพอใจและขอเสนอแนะของผูรับบริการท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสามารถนำไป 
 กำหนดทิศทางและพัฒนาคุณภาพระบบการใหบริการ 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังวัตถุเสพติดแบบครบวงจร  
                     (Smart Inventory) 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1   (   )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง...2..ป ปนี้เปนปท่ี....3..... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...3....กลยุทธท่ี..3.2.... 
 2.4    ประเภทโครงการ  
  (   )  โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
  (   )  โครงการวิจัยและพัฒนา (   )   โครงการประชุม 
 2.5  ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value)    
  ( / ) ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
  ( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
  ( / ) มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินคาวัตถุ
เสพติดแบบครบวงจร (Smart Inventory) เพ่ือปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม มุงเนนการสงเสริมการขับเคลื่อนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการบริหารจัดการ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการใชอยางเพียงพอ เหมาะสมเปนไปตามกฎหมาย รวมถึงการพัฒนาการ
ใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันตอสถานการณ โดยมีกลยุทธท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรคือ บริหารจัดการ
วัตถุเสพติดทุกรายการท่ีจําหนาย ใหมีคุณภาพตาม มาตรฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัย เพ่ือตอบสนอง
ตอลูกคา 

ในป 2565 ไดดำเนินโครงการแลวเสร็จ โดยไดนำระบบบริหารจัดการคลังสินคา (WMS) มาใช
สำหรับการบริหารจัดการคลังสินคาวัตถุเสพติด ตามจุดประสงคของโครงการท่ีเปนความตองการของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงระบบบริหารจัดการคลังสินคา (WMS) ท่ีใชสำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคลังสินคาวัตถุเสพติดแบบครบวงจร (Smart Inventory) จะมีการทำงานรวมกับอุปกรณตางๆ เชน อุปกรณ
อาน Barcode (PDA), RFID, เครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น มาใชรวมกับระบบบริหาร
จัดการคลังสินคา (WMS) เพ่ือใหการบริหารคลังสินคาวัตถุเสพติดไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ใหเปนไปตามโครงการ 
Smart Inventory ท้ังนี้ระบบบริหารจัดการคลังสินคา (WMS) ยังเชื่อมตอขอมูลกับระบบเงินทุนฯ และ Smart 
Tracking เพ่ือใหกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบภายนอกท่ีใชขอมูลรวมกัน ไดมีการทางานท่ีสะดวก รวดเร็ว 
และความถูกตองของขอมูล 

หลังจากสิ้นสุดโครงการ บริษัทผูรับจางดำเนินงานตองมีการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ
คลังสินคา (WMS) และอุปกรณในโครงการตามขอกำหนดในสัญญาเปนระยะเวลา 1 ป  

4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังวัตถุเสพติดแบบครบวงจร 
(Smart Inventory) ในการบริหารจัดการคลังวัตถุเสพติดของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

5.  ผลสัมฤทธิ์   
1) ไดผลประเมินประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังวัตถุเสพติดแบบครบ

วงจร (Smart Inventory) 
2) ระดับความสำเร็จของอัตราหมุนเวียนของสินคาคงคลังเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
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6. ระยะเวลาโครงการ/สถานท่ีดำเนินการ  
 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566  ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

7. วิธีการดำเนินงาน:  
  1. กำหนดขอมูลในการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ไดแก ขอมูลดานประสิทธิภาพในการใช
งานระบบ ขอมูลความขัดของของระบบจากแบบรายงาน ศ.1 ขอมูลการแจงซอมอุปกรณความพึงพอใจของผูใชงาน
ระบบ 
  2. รวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายท่ีใชระบบบริหารจัดการคลังสินคา (WMS) และอุปกรณตางๆ 
  3. การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลในการประเมิน 
  4. รายงานผลการประเมินและขอเสนอแนะในการปรับปรงุหรือพัฒนาระบบตอไป 

8. กลุมเปาหมาย:  บุคลากรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

9. งบประมาณ : ไมมี 

10.  ผูรับผิดชอบโครงการ : ฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด / ฝายนโยบายและแผนงาน 
12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สามารถใชงานระบบบริหารจัดการคลังวัตถุสินคาแบบ
ครบวงจร (Smart Inventory) ในการบริหารจัดการคลังวัตถุเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามการส่ังซ้ือและจัดสงวัตถุเสพติดอัจฉริยะ (Smart Tracking) 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1   (   )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง...5..ป ปนี้เปนปท่ี....3..... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...3....กลยทุธท่ี..3.2.... 
 2.4    ประเภทโครงการ  
  (   )  โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
  (   )  โครงการวิจัยและพัฒนา (   )   โครงการประชุม 
 2.5  ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value)    
  ( / ) ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
  ( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
  ( / ) มุงผลประชาชน (Focus on people) 
3. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามการสั่งซ้ือ
และจัดสงวัตถุเสพติดอัจฉริยะ (Smart Tracking) เพ่ือปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชในทาง
การแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม มุงเนนการสงเสริมการขับเคลื่อนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการ
บริหารจัดการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการใชอยางเพียงพอ เหมาะสมเปนไปตามกฎหมาย รวมถึงการ
พัฒนาการใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันตอสถานการณ โดยมีกลยุทธท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรคือ 
บริหารจัดการวัตถุเสพติดทุกรายการท่ีจําหนาย ใหมีคุณภาพตาม มาตรฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัย 
เพ่ือตอบสนองตอลูกคา 

ปจจุบันการดำเนินโครงการดังกลาวอยูในชวงของการพิจารณาตรวจรับงานงวดท่ี 4 ซ่ึงเปนงวด
สุดทาย เม่ือสงมอบงานเรียบรอย จะมีการนำระบบตรวจสอบและติดตามการสั่งซ้ือและจัดสงวัตถุเสพติดอัจฉริยะ (Smart 
Tracking) มาใชในการจัดสงวัตถุเสพติดใหกับผูสั่งซ้ือ เพ่ือใหมีการจัดสงวัตถุเสพติดท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได ปองกันการรั่วไหลของวัตถุเสพติดออกนอกระบบ  

4. วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบ ติดตาม การกระจายของวัตถุเสพติดท่ีมีมาตรฐานครบถวน ปลอดภัย
และตรวจสอบไดต้ังแตการบรรจุภัณฑ ระหวางการบรรจุภัณฑ การปดบรรจุภัณฑและการสงมอบตอบริษัทขนสง
สินคา โดยท่ีเชื่อมตอขอมูลเพ่ือตรวจสอบสถานการณขนสงจนถึงการสงมอบสินคาและการยืนยันตัวบุคคลของผูรับ
สินคาได ทำใหสามารถปองกันการรั่วไหลของวัตถุเสพติดท่ีออกนอกระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.  ผลสัมฤทธิ์  
1) ไดระบบตรวจสอบและติดตามบรรจุภัณฑสินคา (Track and Trace)  
2) สามารถตรวจสอบการติดตามบรรจุภัณฑสินคาท่ีผูซ้ือรับท่ีกลุมเงินทุนฯ รอยละ ๑๐๐ 
3) สามารถตรวจสอบการติดตามบรรจุภัณฑสินคาท่ีผูซ้ือใหสงทางบริษัทรับสง รอยละ ๗๐ 

6. ระยะเวลาโครงการ/สถานท่ีดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566  ณ สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  
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7.  วิธีการดำเนินงาน : ใชงานระบบฯ โดยผูปฏิบัติงานของฝายขายฯ กลุมเงินทุนฯ และ ลูกคาผูสั่งซ้ือ 

8. กลุมเปาหมาย :  บุคลากรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

9. งบประมาณ : ไมมี  

10. ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด/ ฝายนโยบายและแผนงาน /  
 ฝายบริหารท่ัวไป 

11. ความคุมคาในการดำเนินงานในโครงการ 

• สามารถตรวจสอบ ติดตามและระบุผูรับสินคาไดอยางถูกตอง 

• มีการใชเทคโนโลยีการชั่งน้ำหนัก ผลิตภัณฑวัตถุเสพติดท่ีจะสงเพ่ือความถูกตองและตรวจสอบ
วัตถุเสพติดกอนสงมอบ 

• มีการบันทึกการบรรจุภัณฑกอนถึงมือผูรับ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบสินคาครบตามจำนวน     
ท่ีกำหนดได 

• สามารถตรวจสอบการเชื่อมโยงกับบริษัทขนสง เพ่ือระบุสถานะและเสนทางของการขนสง
สินคา รวมไปถึงระยะเวลาท่ีจะถึงมือผูรับ และสามารถระบุตัวตนของผูท่ีมารับวัตถุเสพติด               
(มีการเชื่อมตอขอมูลกับบริษัทผูรับจางขนสงสินคา) 

• สามารถลดความผิดพลาดของการจัดวัตถุเสพติด 

• มีการใชระบบและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบ ติดตามและการยืนยันตัว
บุคคล มีการปองกันคลังวัตถุเสพติดจากบุคคลท่ีไมเก่ียวของ 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีระบบตรวจสอบและติดตามการบรรจุและขนสงวัตถุเสพติดท่ีถูกตอง 
ครบถวนและมีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบยอนกลับได 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการทำงานสำหรับผูปฏิบัติงาน 

2. ประเภทโครงการ 
2.1     (   )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง......ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
 ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....3....กลยุทธท่ี....3.2..... 
2.4    ประเภทโครงการ  

            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2.5      ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value) 
(   )   ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
( / )   มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล  

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีภารกิจในการจัดหาและจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมใหมีความเพียงพอตอความตองการของประเทศ ซ่ึงไดนำระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือ
การปฏิบัติงานภายในและนอกกลุมเงินทุนฯ รวมถึงการใหบริการกับสถานพยาบาลท่ัวประเทศ ปจจุบันระบบ
สารสนเทศเปนสิ่งจำเปนในการสนับสนุนการทำงานตามหนาท่ีหรือการทำกิจกรรมตางๆ ของกลุมเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด ดังนั้น จึงไดมีการพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน แตดวยเทคโนโลยี
ทางดานคอมพิวเตอร และเครือขายคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว รวมถึงความตองการของ
ผูปฏิบัติงานตอระบบมีมากข้ึน อีกท้ังการใชงานบางฟงกชั่นไมสามารถตอบสนองตอการทำงานของผูปฏิบัติงาน 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีความจำเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
สนับสนุนการทำงานสำหรับผูปฏิบัติงาน ไดแก การแจงเตือนทวงหนี้กับสถานพยาบาลท่ีเปนลูกหนี้ การแสดงผล
ขอมูลดวยกราฟ / dashboard ใหสามารถรองรับเทคโนโลยท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมุงหวังใหผูปฏิบัติงาน และ 
ผูรับบริการ สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกตอง ท้ังนี้ ยังสามารถลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดติด อีกทางหนึ่งดวย 

4.  วัตถุประสงค 
1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการทำงานสำหรับผูปฏิบัติงาน 

2) เพ่ือพัฒนาและปรัปบรุงกระบวนการทำงาน และบูรณาการรวมกับกระบบท่ีกลุมเงินทุน

หมุนเวียนยาเสพติดใชงานอยูในปจจุบัน 

3) เพ่ือพัฒนาผูปฏิบัติงานใหสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเหมาะสม 

5.  ผลสัมฤทธิ์ :   
1) ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 
2) มีระบบการแจงเตือการทวงหนี้ และระบบการแสดงผลดวยภาพ  

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
 ไตรมาส 1-4  ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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7. วิธกีารดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) แตงตั้งคณะทำงานฯ     ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

 

2) ประชุมคณะทำงานฯ     

3) จัดทำโครงการฯ เสนอ อย. อนุมัต ิ     

4) ดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ     

8)    สรุปผลการดำเนินงาน      

8.  กลุมเปาหมาย :  ผูบริหาร บุคลากรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และผูท่ีเก่ียวของ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝายนโยบายและแผนงาน  

10.  งบประมาณ : จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 จำนวน 1,000,000.-บาท 

11.  การประเมินผลโครงการ :  ระบบการแจงเตือการทวงหนี้ และระบบการแสดงผลดวยภาพใชงานไดอยาง 
      มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
1) กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนนุการทำงานสำหรับ

ผูปฏิบัติงาน 
2) กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดสามารถใชงานะบบการแจงเตือการทวงหนี้ และ 

ระบบการแสดงผลดวยภาพใชงานได 
3) ผูปฏิบัติงานใหสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลได 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

2. ประเภทโครงการ 
2.1     (   )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง......ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
 ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....3....กลยุทธท่ี....3.5..... 
2.4    ประเภทโครงการ  

            ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2.6      ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value) 
( / )   ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
( / )   มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล  
 ในการดำเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปจจัยสำคัญท่ีสนับสนุนใหองคกรนั้น ประสบ

ความสำเร็จ มีความเจริญกาวหนา คือ ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในองคกร มีความรู ความเขาใจ มีหลักการและ
วิธีการปฏิบัติท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรู
ตลอดเวลา และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการปฏิบัติงานซ่ึงกันและกัน รวมท้ังมีการอบรมแนะนำ 
ระเบียบวิธีการ ปฏิบัติท่ีถูกตองท่ีเปนปจจุบันอยูเสมอ ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของกลุมเงินทุนฯ จึงจำเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองมีการ แนะนำ อบรม ใหความรูและทักษะใหม ๆ เพ่ือใหบุคลากรไดพัฒนางานในหนาท่ีใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 
ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนเกิดความ ประทับใจในการใหบริการของบุคลากรในองคกรและการปฏิบัติงานนั้นมี
ประสิทธิภาพบรรลุผลตามวัตถุประสงค 

 เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน เกิดทัศนคติท่ีดีตอองคกรและเพ่ือนรวมงาน ดังนั้นการ
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 5 
การมุงเนนบุคลากร ไดกำหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือนำศักยภาพบุคลากรมาใชอยางเต็มท่ี เพ่ือสนับสนุนพันธ
กิจและยุทธศาสตรขององคกร ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีบุคลากรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จะตองไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะหลัก ดานมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และ ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
(Expertise) จึงเห็นสมควรจัดการฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการจัดการองคกรในภาวะวิกฤติ” 
“เปลี่ยนแนวคิดเพ่ือการทำงานในยุคดิจิทัล (Digital Mindset)”  “การแกปญหาและการตัดสินใจ” “ประสาน
ความคิดเพ่ิมพลังสรางสรรคดวย Mind Map” รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ดานความรูและความสามารถ 
ในโครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนเองใหดียิ่งข้ึน  

4.  วัตถุประสงค 
4) เพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามท่ีองคกรกำหนด 

5) เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลสูงข้ึน 

6) เพ่ือใหบุคลากรสามารถนำความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการทำงานซ่ึงจะเปนผลดีตอองคกร 

5.  ผลสัมฤทธิ์ :   
3) ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 
4) บุคลากรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดรับพัฒนาสมรรถนะ รอยละ 80  
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6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
 ไตรมาส 1-4  ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ โรงแรมในเขตจังหวัดใกลเคียง 

7. วิธกีารดำเนนิการ และแผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

5) แตงตั้งคณะทำงานฯ     ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

และ 

ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

6) ประชุมคณะทำงานฯ     

7) จัดทำโครงการฯ เสนอ อย. อนุมัต ิ     

8) ติดตอประสานงานกับวิทยากร     

9) ดำเนินการขออนุมตัิเพ่ือจัดทำโครงการฯ     

10) จัดทำหนังสือและเอกสารท่ีเก่ียวของ      

11) จัดฝกอบรมตาม หลักสูตรท่ีกำหนด 

การจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

• การบริหารความเสี่ยงและการจัดการองคกรใน
ภาวะวิกฤติ (Onsite)               

• การแกปญหาและการตดัสินใจ (OD) 

• เปลี่ยนแนวคดิเพ่ือการทำงานในยุคดิจิทัล 
(Digital Mindset) (OD) 

• ประสานความคดิเพ่ิมพลังสรางสรรคดวย  
Mind Map (Online) 

การจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล  
(E-learning) 

• พรบ.การบรหิารงานและการใหบริการภาครัฐผาน
ระบบดิจิทัล  

• แนวทางและแนวปฏิบัติการเปดเผยขอมูลภาคร ั

• กม.คุมครองขอมลูสวนบุคคลสำหรับผูปฏิบัติงาน 
ภาครัฐ 

    

8)    สรุปผลการดำเนินงาน      

8.  กลุมเปาหมาย :  ผูบริหาร บุคลากรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และผูท่ีเก่ียวของ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝายบริหารท่ัวไป ฝายนโยบายและแผนงาน  

10.  งบประมาณ : จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 จำนวน 950,000.บาท 

11.  การประเมินผลโครงการ  
1) ประเมินความรูกอนการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม  
2) ประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม 

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
4) บุคลากรสามารถนำความรูท่ีไดรับไปปรับใชกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
5) ประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไดรับการอบรมทำใหเกิดผลสำเร็จขององคกร 

เพ่ิมมากข้ึน 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมการจัดการความรูตามระบบ KM ขององคกร 

2. ประเภทโครงการ 
2.1     ( / )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง......ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
 ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....3....กลยุทธท่ี....3.5..... 
2.4    ประเภทโครงการ  

            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

5.2 ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value) 
(   )   ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
( / )   มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล  
 การจัดการความรูเปนเครื่องมือสำคัญในการรวบรวมความรูท้ังท่ีเปนความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) และความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรูและมีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังนำความรูท่ีไดรับไปใช
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางศักยภาพขององคกรใหมีความสามารถในการแขงขันระดับสูง 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร        
ใหเปนผูนำ มีความคิดสรางสรรค และมีทักษะท่ีจำเปนตอการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพในการดำเนินการ         
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว วิธีการหนึ่งท่ีใช คือการพัฒนาผานการจัดการความรู (Knowledge Management)        
โดยเปนการนำจุดแข็ง (Strengths) ดานบุคลากรมาเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน กลาวคือ บุคลากรผูมี
ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณในการทำงานท่ียาวนาน และเปนผูท่ีจะเกษียณอายุการทำงาน ดังนั้น การแบงปน
แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรเหลานี้ จะทำใหเกิดการสรางความรู อันจะนำไปสูการมีนวัตกรรม (Innovation) 
การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และการเสริมสรางประสิทธิภาพ (Efficiency) ดานการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงกลุมเงินทุนฯ ไดดำเนินการโครงการจัดการความรู KM for Innovation มาโดยตลอดระยะเวลาในหลายปท่ีผานมา       
ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและเกิดประโยชนสูงสุดกับบุคลากรในองคกรอยางแทจริง กลุมเงินทุนฯ จึงไดจัด
กิจกรรมการสงเสริมการจัดการความรูตามระบบ KM ขององคกร โดยมุงหวังท่ีจะพัฒนาสรางบุคลากรใหเปนผูนำ 
มีความคิดสรางสรรค และมีทักษะท่ีจำเปนในการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพใหเกิดประสิทธิภาพตอไป  

4.  วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการและแบงปนองคความรูและประสบการณในการทำงานรวมกัน

(Knowledge Management) จนเกิดความรูใหมในกระบวนการปฏิบัติงาน knowledge sharing 
2) เพ่ือสำรวจความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการองคความรู (KM) ของกลุมเงินทุน

หมุนเวียนยาเสพติด และจำนวนการนำองคความรู (KM) ท่ีอยูในระบบไปใชใหเกิดประโยชน
ตอการทำงานจริงในปจจุบัน 

3) เพ่ือนำความรูและแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีไดรับจากการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชในการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน  
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5. ผลสัมฤทธิ์  
1) เจาหนาท่ีเขารวมกิจกรรม KM รอยละ 80  
2) เจาหนาท่ีมีความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการองคความรู (KM) รอยละ 80 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
 ไตรมาสท่ี 1-4 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7. วิธกีารดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผูนับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) ออกแบบ “แบบสอบถาม” สำรวจความพึงพอใจ
ระบบการจัดการองคความรู (KM) 

    ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

 

 
2) เสนอขออนุมัตใิชหแบบสำรวจฯ     

3) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจระบบการจดัการองค
ความรู (KM)  

    

4) จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจฯ      

5) วางแผนจัดกิจกรรม KM     

6) ประชุมเพ่ือการบงชี้ความรู      

7) ดำเนินการจัดกิจกรรม      

8) วิเคราะหความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
บันทึกเปนลายลักษณอักษร 

    

9) คัดเลือกองคความรู     

10) สงองคความรูท่ีไดเขาแลกเปลีย่นเรียนรูในเวทีของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

    

11) เผยแพรความรูบนเว็บไซดของกลุมเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพตดิ  

    

8.  กลุมเปาหมาย :  ผูบริหาร บุคลากรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ : ฝายนโยบายและแผนงาน  

10. งบประมาณ : ไมมี 

11. การประเมินผลโครงการ  
1) เจาหนาท่ีเขารวมกิจกรรม KM รอยละ 80  
2) เจาหนาท่ีมีความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการองคความรู (KM) รอยละ 80 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1) บุคลากรกลุมเงินุนหมุนเวียนยาเสพติดสามารถเขาถึงองคความรูขององคกรไดงายและสะดวก  
2) สามารถนำองคความรูมาปรับใชกับการปฏิบัติงานในปจจุบันและตอยอดองคความรูท่ีมีใหเกิด

องคความรูใหมขององคกร 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ (โครงการเด็กปน) 

2. ประเภทโครงการ 
2.1     ( / )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง......ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
 ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....3....กลยุทธท่ี....3.5..... 
2.4    ประเภทโครงการ  

            ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2.7      ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value) 
( / )   ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
(   )   มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล  
  ดวยกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรวาเปนทรัพยากรท่ีสำคัญ 
และมีสวนตอความสำเร็จในการพัฒนาองคกร ในชวงของการปรับเปลี่ยนบริบทุกระบวนการ และการขับเคลื่อน
องคกรใหกาวไปสูองคกรท่ีสมรรถนะสูง การเตรียมบุคลากรในทุกระดับจึงเปนเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
การเตรียมผูปฏิบัติงานเพ่ือกาวข้ึนสูตำแหนงผูบริหารในอนาคต ใหสามารถบริหารจัดการงานตางๆ ใหเปนไปดวย
ความเหมาะสมและสอดคลองกันในทุกระดับ โดยมุงหวังเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคในเชิงยุทธศาสตร
ขององคกร  
 ท้ังนี้ เพ่ือเปนการเสริมทักษะ แนวคิดทางการบริหารงาน การจัดระบบความคิด เสริมสรางทัศนคติ
ความคิดเชิงบวกใหเปนระบบ มีเหตุและผล กอใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคกรและเพ่ือนรวมงาน และการนำเนื้อหา
สาระมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมุงเนนใหเกิดการเรียนรูสูการปฏิบัติงานจริง ดวยการดึงองคความรู
ตางๆ ท่ีมีอยูในตัวของแตละคนมาพัฒนา ปรับใชอยางเปนระบบ และเพ่ิมศักยภาพในการทำงานดวยกระบวนการ
เรียนรู จากการอบรมฟงบรรยายและกิจกรรมในรูปแบบตางๆ จึงเห็นควรจัดใหมีโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพ (โครงการเด็กป��น)  

4.  วัตถุประสงค : 
1) เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ทักษะ แนวคิด ทัศนคติ จิตวิทยา และประสบการณในดานการบริหาร

จัดการองคความรู ตลอดจนดานอ่ืนๆ มาปรับใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานและการพัฒนา
งานของตน 

2) เพ่ือสรางและพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีความรอบรู เพ่ือรองรับการเปนองคกรท่ีสมรรถนะสูง
ในโอกาสตอไป 

5.  ผลสัมฤทธิ์ :   

1) ผูเขารับการฝกอบรมผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีกำหนด 
2) จำนวนผูเขารับการฝกอบรมไมนอยวา 15 คน (เปาหมายของโครงการ 20 คน)  

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
 ไตรมาส 1-4  ณ สถาบันฝกอบรมภายนอก  หรือ ภายใน อย. 
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7. วิธกีารดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) แตงตั้งคณะทำงานฯ     ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

และ 

ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

2) ประชุมคณะทำงานฯ  

• กำหนดคุณสมบัติบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 

• กำหนดหลักสูตรท่ีจะอบรม 

• คัดเลือกบุคลากรของแตะลฝาย 

    

3) จัดทำโครงการฯ เสนอ อย. อนุมัต ิ     

4) ดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ     

5) จัดทำหนังสือและเอกสารท่ีเก่ียวของ      

6) จัดสงเจาหนาท่ีเขาอบรม / จัดอบรม     

7) สรุปผลการดำเนินงาน      

8.  กลุมเปาหมาย :  บุคลากรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จำนวน 20 คน 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝายบริหารท่ัวไป ฝายนโยบายและแผนงาน  

10.  งบประมาณ : จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 จำนวน 100,000 บาท 

11.  การประเมินผลโครงการ  :  ประเมินผลการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม โดยพิจารณาจาก  

• จำนวนเวลาการเขารับการฝกอบรมในแตละกิจกรรมตองไมนอยกวารอยละ ๘๐  
ของจำนวนเวลาอบรมท้ังหมดท่ีกำหนดในหลักสูตร  

• ประเมินความรูของผูเขารับการฝกอบรมโดยการประเมินตนเองกอนและหลังการอบรม
ผานประเมินหลงัการอบรม รอยละ 80  

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1) ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิด และวิสัยทัศน ท่ีดีตอองคกร พรอมท้ังมีสมรรถนะท่ีเหมาะสม 
กับการปฏิบัติงาน เชน มีความเขาใจผูอ่ืน มีความยืดหยุนผอนปรน มีการวิเคราะหและมีทัศนะคติท่ีดีจะประสาน
ความรวมมือ ในการบริหารองคกรรวมกับผูบริหารทุกระดับได  
 2) ผู เขารับการฝกอบรมมีความสามารถในการประมวลความรู และนำประสบการณ ท่ีได

แลกเปลี่ยนจากวิทยากร และเพ่ือนรวมงานจากหนวยงานอ่ืน ๆ มาปรับประยุกตใชในการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐาน

ความถูกตองและมีเหตุและผล 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำกรอบการพัฒนาบุคลากรตามชวงอายุงาน  (Development Roadmap) 

2. ประเภทโครงการ 
2.1     ( / )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง......ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน (   )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
 ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....3.......กลยุทธท่ี....3.5......... 
2.4    ประเภทโครงการ  

            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     ( / )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  2.5  ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value) 
( / )   ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
( / )    ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
(   )   มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล  

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีเปาหมายพัฒนาเจาหนาท่ีตามชวงอายุงาน การจัดทำกรอบการ
พัฒนาบุคลากรตามชวงอายุงาน (Development Roadmap) จะทำใหองคกรสามารถบรหิารและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคลเหมาะสมกับตำแหนงงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีองคกรคาดหวัง สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานการทำงานท่ีสำคัญ สงมอบงานท่ีถูกตอง รวดเร็ว และ
เปนการเสริมสรางการเจริญเติบโตในเสนทางอาชีพ สงเสริมการพัฒนาตนเอง ยกระดับความพึงพอใจและความ
ผูกพันองคกร กลุมเงินทุนฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะจัดทำกรอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามชวงอายุงาน วิธีการ
พัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาใหเห็นเปนรูปธรรม และสอดคลองกับพันธกิจขององคกร และสงเสริมใหเกิด
พฤติกรรมพึงประสงคตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร (NRF Culture Workplace) เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาความกาวหนาในอนาคต และงบประมาณดานการเสริมสรางศักยภาพบุคลกรตอไป  

4.  วัตถุประสงค 

1) เพ่ือจัดทำกรอบการพัฒนาบุคลากรตามชวงอายงุาน 
2) เพ่ือกำหนดเนื้อหา วิธีการพัฒนา วิธีการประเมินผลภายหลังการพัฒนา และงบประมาณ

เบื้องตน เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรท้ังในระยะสั้น และระยะยาว 
3) เพ่ือสื่อสารใหบุคลากร มองเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เพ่ือความม่ันคง 

และการเจริญเติบโตในหนาท่ีการงาน และยกระดับความพึงพอใจ และความผูกพันองคกร 

5.  ผลสัมฤทธิ์    
1) ไดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามชวงอายุงาน สามารถนำไปปฏิบัติ และวัดผลการ

พัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม  
2) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และบุคลากรท่ัวท้ังองคกร รับทราบแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีเปน

รูปธรรมชัดเจน 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
 ไตรมาสท่ี 1-4  ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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7. วิธกีารดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) แตงตั้งคณะทำงาน     ฝายนโยบาย
และแผนงาน 2) ดำเนินการศึกษา ทบทวน และวิเคราะหสมรรถนะ

หลัก สมรรถนะในหนาท่ีในแตละตำแหนงงาน 

    

3) ประชุมคณะทำงานฯ     

4) ดำเนินการจัดทำกรอบการพัฒนาฯ      

5) นำเสนอขอความเห็นชอบตอ คกก.บริหารเงินทุนฯ 
พรอมท้ังปรับแกไข หรือ เพ่ิมเติมใหมีเน้ือหาท่ี
เหมาะสม ตามคำแนะนำ 

    

6) สรุป รายงานผลเสนอผูบรหิารเพ่ือทราบ     

7) สื่อสารใหผูบรหิาร และบุคลากร ทว. รับทราบ      

8.  กลุมเปาหมาย :  บุคลากรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากร และผูเก่ียวของ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ : ฝายนโยบายและแผนงาน 

10.  งบประมาณ : จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 100,000 บาท 

11.  การประเมินผลโครงการ  
 กรอบแนวทางและแผนการพัฒนาบุคลากรองคกร ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และบุคลากรท่ัวท้ังองคกร รับทราบแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
ท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการทบทวนและจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปบัญชี  

2. ประเภทโครงการ 
2.1     (   )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง......ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
 ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....3....กลยุทธท่ี....3.4..... 
2.4    ประเภทโครงการ  

            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

5.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value) 
(   )   ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
(   )   มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล  
  การทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนไปตามตัวชี้วัด
ภาคบังคับดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำป 
และใหสอดคลองกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดท่ี 5 การมุงเนนบุคลากร 
ซ่ึงเปนการสนับสนุนใหการจัดการทรัพยากรบุคคลเปนไปในแนวทางเดียวกับแผนปฏิบัติการระยะยาว ของกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดโดยรวม 
  เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตองมีการวาง
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ท้ังในระยะสั้นและตามระยะเวลาของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
ผานกระบวนการ HR Scorecard อันจะเปนการเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ท้ังระดับบุคคลและระดับองคกร ตลอดจนทำใหเกิดการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงใหมๆ รวมท้ังการสราง
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานอีกดวย 

4. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหเปนไปตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำป  
2) เพ่ือทบทวนและจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) กลุมเงินทุนหมุนเวียน     

ยาเสพติด (ฉบับทบทวน) 
3) เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปบัญชี 2567 

5. ผลสัมฤทธิ์  
1) ไดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ฉบับทบทวน จำนวน 1 ฉบับ 
2) ไดแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ฉบับ 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
 ตั้งแตไตรมาสท่ี 1-4 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือโรงแรมในเขตจังหวัดใกลเคียง 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

7. วิธีการดำเนนิการ และแผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

๑. จัดทำโครงการ ประสานงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
เตรียมการจัดประชุม 
1) จัดทำโครงการ  
2) นำเสนอ อย.อนุมัติโครงการ 
3) ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4) จัดทำเอกสาร พรอมท้ังประสานงานในทุกสวนท่ี

เก่ียวของ 

    ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
1) ประเมินศักยภาพองคกร เพ่ือวิเคราะหขอมูลหา     

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร    
2) กำหนดทิศทางองคกร ยุทธศาสตร และการแปลง

แผนไปสูการปฏิบัติ  
3) การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 

แผนงาน โครงการตัวช้ีวัด และงบประมาณ 

 

 

 

   

3. จัดทำสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอ อย.รับทราบ     

4.  จัดทำรางแผนฯ     

5. นำเสนอรางแผนฯ ตอคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติดพิจารณา 

    

6. ปรับปรุง/แกไข/ แผนฯ ฉบับสมบูรณ     

7. เสนอ อย.ขออนุมัติใชแผนฯ และแจงเวียนเจาหนาท่ี     

8.  กลุมเปาหมาย :  บุคลากรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากร และผูเก่ียวของ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ : ฝายนโยบายและแผนงาน 

10. งบประมาณ : จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 50,000 บาท 

11. การประเมินผลโครงการ   
  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ระยะยาว) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตองสามารถนำไปใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนางาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการประจำปและโครงการอันนำไปสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน  

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำป 

2. ประเภทโครงการ 
2.1     ( / )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง......ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
 ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....3....กลยุทธท่ี....3.6..... 
2.4    ประเภทโครงการ  

            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 2.5  ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value) 
(   )   ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
(   )   มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล  
 ตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปบัญชี ไดกำหนดให      
ทุนหมุนเวียนตองจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจำป ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economic) รวมถึงตอบสนองและสนับสนุนตอแผนปฏบิัติการ ระยะยาว 6 ป กลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือผลักดันใหพันธกิจของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมุงไปสูวิสัยทัศน ท่ีตั้งเปาหมายได 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจำป มีความสำคัญอยางมากตอการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ICT ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และสามารถใชเปนเครื่องมือ  
ท่ีสำคัญในการบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ใหมีประสิทธิภาพการ
กำกับควบคุมการจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชทางการแพทย การบริหารคลังวัตถุเสพติด การจัดทำฐานขอมูลของ
ผูใชบริการ การใหบริการแกประชาชนผูรับริการรวมถึงสถานพยาบาลท่ัวประเทศ ตลอดจนโปรแกรมประยุกต      
เพ่ือการใชงานเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

4. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567  
2) เพ่ือเปนกรอบแนวทางการพัฒนาสารสนเทศและดิจิทัลของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

5. ผลสัมฤทธิ์  
1) ไดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ฉบับทบทวน จำนวน 1 ฉบับ 
2) ไดแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ฉบับ 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
 ไตรมาสท่ี 1-4 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือโรงแรมในเขตจังหวัดใกลเคียง 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

 7. วิธกีารดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

๑. จัดทำโครงการ ประสานงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
เตรียมการจัดประชุม 

• จัดทำโครงการ  

• นำเสนอ อย.อนุมัติโครงการ 

• ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

• จัดทำเอกสาร พรอมท้ังประสานงานในทุกสวนท่ี
เก่ียวของ 

    ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

• ประเมินศักยภาพองคกร เพ่ือวิเคราะหขอมูลหา     
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร    

• กำหนดทิศทางองคกร ยุทธศาสตร และการแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติ  

• การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 
แผนงาน โครงการตัวช้ีวัด และงบประมาณ 

 

 

 

   

3. จัดทำสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอ อย.รับทราบ     

4.  จัดทำรางแผนฯ     

5. นำเสนอรางแผนฯ ตอคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติดพิจารณา 

    

6. ปรับปรุง/แกไข/ แผนฯ ฉบับสมบูรณ     

7. เสนอ อย.ขออนุมัติใชแผนฯ และแจงเวียนเจาหนาท่ี     

8.  กลุมเปาหมาย : บุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากรและผูท่ีเก่ียวของ  

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ : ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ : จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 จำนวน 50,000.-บาท         

11. การประเมินผลโครงการ   
  แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567     
ตองสามารถนำไปใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ท่ีมีทิศทางการขับเคลื่อนการ
พัฒนางานดานการสารสนเทศและดิจิทัล รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปและโครงการอันนำไปสูการปฏิบัติได
อยางชัดเจน  

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการนำเทคโนโลยีมาใชในการรักษาความปลอดภัยของคลังวัตถุเสพติด 

2. ประเภทโครงการ 
2.1     ( / )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง......ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
 ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....3....กลยุทธท่ี....3.6..... 
2.4    ประเภทโครงการ  

            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     ( / )   โครงการศึกษาวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 2.5  ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value) 
(   )   ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
(   )   มุงผลประชาชน (Focus on people) 

3. หลักการและเหตุผล 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดศึกษาการนำเทคโนโลยมีาใชในการรักษาความปลอดภัยของคลังวัตถุ
เสพติด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสรุปปญหาขอบกพรองในการรักษาความปลอดภัยของคลังวัตถุเสพติด 
รวมถึงการศึกษาความเปนไปไดในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความกาวหนามาใช เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ในการรักษาความปลอดภัยของคลังวัตถุเสพติดใหมีความสมบูรณ และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในสวนของระบบตรวจจับ
และแจงเตือนเหตุอัคคีภัย  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเกิดเหตุอัคคีภัยในคลังวัตถุ
เสพติด ตลอดจนความปลอดภัยของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูมารับบริการ และทรัพยสินทางราชการ ดังนั้น เพ่ือให
คลังวัตถุเสพติดมีระบบตรวจจับและแจงเตือนเหตุอัคคีภัย กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดจัดทำโครงการ 
นำเทคโนโลยีมาใชในการรักษาความปลอดภัยของคลังวัตถุเสพติด เพ่ือปองกันการเกิดเหตุเพลิงไหมภายในคลังวัตถุเสพติด 
และเพ่ือใหเปนไปตามกฏหมายท่ีเก่ียวของกำหนด 

4. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือการนำเทคโนโลยีมาใชในการรักษาความปลอดภัยของคลังวัตถุเสพติด  
2) เพ่ือแจงเตือนการเกิดเหตุอัคคีภัยภายในคลังวัตถุเสพติด 
3) เพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูมารับบริการ และทรัพยสินทางราชการ 
4) เพ่ือการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณตรวจจับและระบบแจงเตือนภายในคลังวัตุเสพติด  

ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด 

5.ผลสัมฤทธิ์ : ไดระบบตรวจจับและแจงเตือนเหตุอัคคีภัยมาใชในการรักษาความปลอดภัยของคลังวัตถุเสพติด  

6.ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2565 – เมษายน 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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7. วิธีดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) จัดทำโครงการเพ่ือขอนุมัติ      ฝายจัดซื้อ 

ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

2) จัดทำเอกสารท่ีเก่ียวของ      

3) ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ      

4) รายงานผลการดำเนินงาน ผูบริหารทราบ     

8.  กลุมเปาหมาย :  เจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และกองควบคุมวัตถุเสพติด 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ : ฝายจัดซ้ือ และ ฝายบริหารท่ัวไป  

10. งบประมาณโครงการ : จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 
1,800,000-บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) 

11. การประเมินผลโครงการ  :  ระบบตรวจจับและแจงเตือนเหตุอัคคีภัยสามารถใชงานไดจริง  

12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ :  
1) มีระบบตรวจจับและแจงเตือนเหตุอัคคีภัยมาใชในการรักษาความปลอดภัยของคลังวัตถุเสพติด 
2) มีความปลอดภัยของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูมารับบริการ และทรัพยสินทางราชการ  
3) มีเครื่องมืออุปกรณตรวจจับและระบบแจงเตือนภายในคลังวัตุเสพติดใหเปนไปตามกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

1. ช่ือโครงการ: แผนงานจัดทำศูนยกลางขอมูลวัตถุเสพติดทางการแพทยของประเทศ 

2. ประเภทโครงการ 
2.1 (   ) โครงการใหม  ( / ) โครงการตอเนื่อง..5...ป  ปนี้เปนปท่ี...2...... 
2.2 (   ) ภารกิจพ้ืนฐาน  ( / ) ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3)  
2.3  ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
 ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....1....กลยุทธท่ี....3.7..... 
2.4  ประเภทโครงการ  
           (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2.5  ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value) 
 ( / )   ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
 ( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
 ( / )   มุงผลประชาชน (Focus on people)  

3. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดำเนินการจัดหาและจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทาง
การแพทย ใหกับสถานพยาบาลท่ัวประเทศ ซ่ึงปจจุบันมีรายการวัตถุเสพติดท่ีจำหนาย จำนวน 56 รายการ ซ่ึงเปน
วัตถุเสพติดในกลุมระงับปวด ยานำสลบ ยาบำบัดผูติดสารเสพติด ยารักษาโรคสมาธิสั้น ยาลดน้ำหนัก ยาลดอาการ
คัดจมูก ซ่ึงในแตกลุมมีรายการยา รูปแบบ ความแรงและชื่อการคาท่ีหลากหลาย เพ่ือใหสถานพยาบาลเลือกใชให
เหมาะสมกับสภาวะของผูปวย ท้ังนี้ วัตถุเสพติดบางรายการจัดซ้ือจัดหาตามระเบียบฯนั้น ผลการซ้ือจางอาจมีผูชนะ
การยื่นขอเสนอเปลี่ยนไปในแตละรอบ สงผลใหผลิตภัณฑแตละรายการท่ีจัดหาไดเปลี่ยนแปลงผูผลิตหรือผูนำเขา    
ซ่ึงอาจมีสูตรตำรับหรือสวนประกอบในผลิตภัณฑตางกัน และมีขอมูลในการใชยาแตกตางกัน 
  การจัดทำศูนยขอมูลวัตถุเสพติดทางการแพทยของประเทศ เพ่ือเปนแหลงรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
วัตถุเสพติดท่ีมีจำหนายโดยกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สถานพยาบาลท่ัวประเทศสามารถเขาถึง และสืบคน
ขอมูลเพ่ือนำไปใชประโยชนในการบริหารยาและดูแลผูปวยไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

4. วัตถุประสงค :  เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอมูลสารสนเทศวัตถุเสพติดท่ีจำหนายโดยกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

5. ผลสัมฤทธิ์  :  มีขอมูลสารสนเทศของวัตถุเสพติดแตละรายการท่ีจำหนายโดยกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ : ไตรมาสท่ี 1-4  ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7. วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) รวบรวมขอมลูวัตถุเสพติดตามรูปแบบท่ีไดและ
ขอขอมูลท่ีเปนปจจุบันไปยังบริษัท ผูผลติ/ผูนำ
เขาเพ่ือใหไดขอมลูครบถวน 

    

ฝายจัดซื้อฯ 
2) กำหนดโครงสรางและรูปแบบของศูนยขอมูลวัตถุ

เสพติดทางการแพทยในรูปแบบเว็บไซต 
    

3) วางแผนการดำเนินการรวมกับศูนยไอที และ
นักวิชาการคอมพิวเตอรในการจัดทำเว็บไซตศูนย
ขอมูลวัตถุเสพติดทางการแพทย 

    



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

4) สงขอมูลท่ีจัดแยกตามโครงสรางเว็บไซต 
เพ่ืออัพโหลดขอมลู 

      
ฝายจัดซื้อฯ 

5) ประชาสมัพันธการใหบริการของศูนยขอมูล 
วัตถุเสพตดิทางการแพทย 

    

6) ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจจากการใช
งานเว็บไซต 

    

8.  กลุมเปาหมาย  :  บุคลากรฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติดท่ีเก่ียวของ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ  :  ฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด 

10.  งบประมาณ  : ไมมี 

11.  การประเมินผลโครงการ 
1) มีการประชาสัมพันธขอมูลท่ีสำคัญตางๆผานเว็บไซตศูนยขอมูลวัตถุเสพติดทางการแพทย 
2) มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชเว็บไซตศูนยขอมูลวัตถุเสพติดทางการแพทย 

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  :  มีเว็บไซตศูนยขอมูลวัตถุเสพติดทางการแพทยท่ีรวบรวมขอมูลสำคัญของวัตถุเสพ
ติดซ่ึงมีจำหนายอยูในปจจุบัน 
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1. ช่ือโครงการ: กิจกรรมการพัฒนางานวิจัยวิชาการทางดานการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย 

2. ประเภทโครงการ 
2.1 ( / ) โครงการใหม  (   ) โครงการตอเนื่อง......ป  ปนี้เปนปท่ี.......... 
2.2 (   ) ภารกิจพ้ืนฐาน  ( / ) ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ …….)  
2.3  ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
 ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....1....กลยุทธท่ี....3.8..... 
2.4  ประเภทโครงการ  
           (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2.5  ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับคานิยมหลักขององคกร (NRF Core Value) 

( / )   ความมีคุณธรรม (Nobleness)   
( / )   ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard)  
( / )   มุงผลประชาชน (Focus on people)  

3. หลักการและเหตุผล 
  การปฏิบัติงานตามลักษณะงานของบุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือตอบสนองพันธกิจ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร เปนหนาท่ีรับผิดชอบหลักท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ       
ในดานตางๆ นั้น ควรมีการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยและประเมินผล เพ่ือชวยในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง และ
สามารถปรับปรุงแกไขปญหาในงานไดดียิ่งข้ึน 
  การจัดทำผลงานวิชาการ หรือการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรในองคกร ท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
วัตถุเสพติด อาจเปนผลงานท่ีพัฒนาจากงานประจำ หรือปญหาอุปสรรคท่ีพบในการทำงาน เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู     
และจัดการปญหาดวยวิธีการใหมๆ กิจกรรมการพัฒนางานวิจัยวิชาการทางดานการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย 
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ชวยสงเสริมใหมีการจัดทำผลงานทางวิชาการ หรือผลการวิจัยของบุคลากร       
ทุกประเภทในองคกรในขอบเขตท่ีเก่ียวของกับการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย เพ่ือใหสามารถนำมาใช
ประโยชนในพัฒนาทักษะและตอยอดในการทำงาน รวมถึงการสนับสนุนงานวิจัยในขอบเขตท่ีเก่ียวของรวมกับ
หนวยงานภายนอก 

4. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนางานวิจัยวิชาการทางดานการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย      

โดยบุคลากรในสังกัดหรือหนวยงานภายนอก 
2) เพ่ือจัดทำผลงานวิชาการและผลงานวิจัยท่ีสามารถนำไปใชประโยชนในการบริหารวัตถุเสพติด 

5. ผลสัมฤทธิ์   
1) มีหลักเกณฑการสนับสนุนผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยเก่ียวกับพัฒนางานวิจัยวิชาการ

ทางดานการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย 
2) มีการพัฒนางานวิจัยวิชาการทางดานการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย โดยบุคลากร 

ในสังกัดหรือหนวยงานภายนอก 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ : ไตรมาสท่ี 1-4  ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 

7. วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1) กำหนดรูปแบบและขอบเขตของผลงานวิชาการ
หรือผลงานวิจัยในกิจกรรม 

    ฝายจัดซื้อฯ 
ฝายขายฯ 

2) จัดทำหลักเกณฑการสงเสรมิผลงานวิชาการ 
หรือผลงานวิจัยเก่ียวกับพัฒนางานวิจัยวิชาการ
ทางดานการบริหารวัตถุเสพตดิทางการแพทย  
ท่ีจัดทำโดยบุคลากรในสังกัด 

    

 

3) จัดทำหลักเกณฑการสนับสนุนผลงานวิชาการ
หรือผลงานวิจัยเก่ียวกับพัฒนางานวิจัยวิชาการ
ทางดานการบริหารวัตถุเสพตดิทางการแพทย
รวมกับหนวยงานภายนอก 

    

4) ประชาสมัพันธรูปแบบและขอบเขตของผลงาน
วิชาการหรือผลงานวิจัยในกิจกรรมใหโดย
บุคลากรในสังกัดทราบ 

    

5) รวบรวมผลงานวิชาการ/ผลงานวิจยัจาก
บุคลากรผูสนใจ 

    

6) เผยแพรผลงานวิชาการ/ผลงานวิจยัเพ่ือเปน
ประโยชนในการพัฒนางาน 

    

7) จัดทำสรุปขอมูลผลการดำเนินการ      

8. กลุมเปาหมาย :  บุคลากรฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติดท่ีเก่ียวของ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด 

10.  งบประมาณ : ไมมี 

11.  การประเมินผลโครงการ 
1) มีหลักเกณฑการสนับสนุนผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยเก่ียวกับพัฒนางานวิจัย 

วิชาการทางดานการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย 
2) มีรูปแบบและขอบเขตของผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยในกิจกรรม 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : มีการพัฒนาผลงานวิชาการหรืองานทางดานการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย  
ท่ีสามารถนำมาใชประโยชนในการปฏิบัติ 
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