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คำนำ 

นโยบายการกำกบัดูแลองคกรที่ด ี
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดดำเนินนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดี เพ่ือให เปนไป 
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 76 วรรคท่ี 1 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2553 และ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  
พ.ศ. 2562 รวมท้ังใหสอดคลองหลักธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ใหการบริหารราชการเปนไปอยาง             
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล บรรลุเปาหมายประโยชนของประชาชน ประชาชนไดรับการอำนวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ อันจะทำให
ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 นโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน คือ 
(1) นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม  (2) นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  (3) นโยบายดาน
องคกร และ  (4) นโยบายดานผูปฏิบัติงาน โดยมีมาตรการตามนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีแตละดาน 
ท่ีสอดรับกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ท้ังนี้ เพ่ือเปนมาตรฐานและเปนแนวทางปฏิบัติ    
ในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมรวมกันภายในองคกร และบุคลากรทุกคนพึงควรยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูกับกฎระเบียบขอบังคับ และนโยบายอ่ืนๆ อยางท่ัวถึง 
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ใบลงนามรับทราบของผูปฏิบัติงาน 
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

 

๑. ขาพเจาไดรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดี ฉบับนี้แลว 

๒. ขาพเจาไดอาน และมีความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเปนอยางดี 

พรอมท้ังมุงม่ันท่ีจะนำแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีดานตางๆ ซ่ึงระบุไวไปยึดถือปฏิบัติ 
หรือนำไปกำหนดเปนมาตรการ / โครงการตางๆ เพ่ือสงเสริมใหการปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด       
มีธรรมาภิบาลตอไป 
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สารบญั 

 
          หนา 

หมวดที ่๑ บททั่วไป 

นโยบายการกำกับดูแลองคกรที่ดีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด                                      7 

1.1   ขอมูลองคกร                            8 

•  วิสัยทัศน 

•  พันธกิจ 

•  ประเด็นยุทธศาสตร 

•  คานิยมหลักขององคกร 

•  โครงสรางองคกร       

 1.2   หลักการเก่ียวกับนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดี                     15 

 1.3   วัตถุประสงคในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดี                17 

 1.4  โครงสรางการกำกับดูแลองคกรท่ีดี      18 
 

หมวดที ่๒  นโยบายการกำกับดูแลองคกรที่ด ี     

•  นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม     20 

•  นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย    21 

•  นโยบายดานองคกร       22 

•  นโยบายดานผูปฏิบัติงาน      23 

 

หมวดที ่๓  แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองคกรที่ดี 24 
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นโยบายการกำกบัดูแลองคกรที่ดีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 
 
 เพ่ือแสดงความมุงม่ันตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด      
ไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดี ประกอบดวย นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบ นโยบาย
ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายดานองคกร และนโยบายดาน
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดการสื่อสาร ถายทอดใหบุคลากรทุกระดับและทุกคนในองคกรไดรับรู และเขาใจ อันนำไปสู
การปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
 

 

               นโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีด ี
               เงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด ประจำป 2566 

    วิสัยทัศน : องคกรสมรรถนะสูงดานการบริหารจัดการ วัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 

 

      ด้านรฐั สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
 มุงหวังใหการบริหารงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดตอบสนองผลประโยชน 

ของรัฐสูงสุดและคำนึงถึงสังคม และใหความสำคัญกับการรักษาส่ิงแวดลอมใหมี
ความยั่งยืน  

           ด้านผู้รบับริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการบริการและการดำเนินงาน 

ทำใหขอรองเรียนลดลง และมีความเชื่อถือเชื่อมั่นตอการบริการของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด           

ด้านองคก์ร 
 ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตวิสัยทัศนผาน

กระบวนการจัดทำยุทธศาสตรอยางเปนระบบ  

 สงเสริม และสรางจิตสำนึกใหบุคลากรมีวัฒนธรรมการทำงานและการอยูรวมกันท่ีดีมี
ความโปรงใส และมีภาพลักษณท่ีดีตามคานิยมขององคกร 

  ด้านผู้ปฏิบติังาน 

 บุคลากรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดรับการพัฒนาศักยภาพทุกดานใหสอดคลอง
กับการทำงาน มีจิตสำนึกท่ีดี มีความสุข ความผูกพันตลอดจนมีความสมดุลระหวาง
ชีวิตสวนตัวและการทำงาน 

 เสริมสรางความผูกพันท่ีดีของบุคลากรท่ีมีตอองคกร และสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูประสบการณและความรูในการปฏิบัติงานทุกระดับ 
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หมวดที่ 1 บททั่วไป 
1.1  ขอมูลองคกร 

วิสัยทัศน (Vision) 

 

พันธกิจ (Mission) 

 

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

  เปาหมาย  :  ระบบคุมครองมาตรฐาน  บริการประทับใจ  หวงใยประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

“องคกรสมรรถนะสูงดานการบริหารจัดการ
วัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม”

1)   จัดหาและจําหนายวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร
และอุตสาหกรรม อยางเพียงพอตอความตองการของประเทศ

2)   สนับสนุน ควบคุม กํากับ ติดตามการใชวัตถุเสพติดทางการแพทย 
วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
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 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Issues : SI) 

 

 

 

 

 

 
 เปาประสงคขององคกร (Organizational Goal : OG)  
 

 OG1. การบริหารจัดการวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม 
        มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ 

 OG2. มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

 

 

การบริหารจัดการวัตถุ
เสพติดทางการแพทย 

วิทยาศาสตร และ
อุตสาหกรรม มีมาตรฐาน

และเปนท่ียอมรับ

• จัดหาและจําหนายอยางเพียงพอ
• บริหารการเติบโตทางการเงินแบบสมดุล
• องคกรท่ีมีมาตรฐานและไดรับการยอมรบั
• เพ่ิมการเขาถึงวัตถุเสพติดฯ
• เพ่ิมความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสีย

มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศดวย
เทคโนโลยีดิจิทัลและ

นวัตกรรม

• เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร
• พัฒนามาตรฐานระบบงานหวงโซคุณคา
• บริหารทุนมนุษยและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
• เพ่ิมขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล
• สงเสริมความรวมมืองานวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรม

               ประเด็นยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

1. ความม่ันคงและความปลอดภยัของวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 

2. ความเขมแข็งทางการเงิน   

3. องคกรเปนเลิศ 
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 โครงสรางองคกร 

 เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนโดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ซ้ือ ขายยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท สำหรับเพ่ือใชในทาง
การแพทยและวิทยาศาสตรภายในราชอาณาจักร 

 กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดข้ึน เพราะยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาทท่ีจำเปนจะตองใชในทางการแพทยและวิทยาศาสตรหลายชนิด เปนสารตองหามตามกฎหมาย      
วาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือกฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท จึงทำใหบริษัทยาท่ัวไปไมสามารถ      
ทำการผลิตและซ้ือขายได กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำหนาท่ีผลิต 
ซ้ือและขายสารตองหามเหลานี้โดยใชเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนกองทุนในการดำเนินการ 

โครงสรางของเงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด  

 1. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา :  มอบนโยบาย กำกับและติดตามการบริหารงานของ 
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 2. คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด : กำหนดนโยบาย กำกับดูแลบริหารจัดการ และ
ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของทุนหมุนเวียนกำหนดขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล 
การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกำหนดคาตอบแทนสิทธิประโยชนหรือสวัสดิการตาง ๆ ของผูบริหารทุนหมุนเวียน 
พนักงาน และลูกจางใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด ตามมาตรา 
๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำป แตงตั้ง
ผูบริหารทุนหมุนเวียน และแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

 3. กองควบคุมวัตถุเสพติด : บริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประกอบดวยฝายตางๆ ดังนี้ 

 3.1 ฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด : มีหนาท่ี 
1) วางแผนและพัฒนาการจัดซ้ือจัดหาวัตถุเสพติด 
2) ตรวจรับวัตถุเสพติดและบริหารวัตถุเสพติด  
3) พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยกรณีฉุกเฉิน  
4) สนับสนุนขอมูลการนำเขา การจำหนายวัตถุเสพติดและขอมูลทางวิชาการใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
5) ติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชวัตถุเสพติด  
6) งานประกันคุณภาพวัตถุเสพติด  
7) ศึกษา คนควา วิเคราะห กำหนดแนวทางติดตามและประเมินผลทางวิชาการ  
8) ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลวัตถุเสพติด รวมท้ังใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
9) ดำเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 3.2 ฝายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด : มีหนาท่ี  
1) วางแผนดำเนินการพัฒนาการขายวัตถุเสพติด  
2) ศึกษา วิเคราะหการกำหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือการควบคุมตรวจสอบ และเฝาระวัง          

การใชวัตถุเสพติด  
3) ติดตามบริการหลังการขาย ตอบคำถาม/รับฟงผูรับบริการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ  
4) ศึกษา วิเคราะห ประมวลขอมูลการจำหนายวัตถุเสพติด  
5) พัฒนาระบบเครือขายประสานงานระหวางเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด กับผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม และผูท่ีเก่ียวของ  
6) พัฒนาระบบรายงานและติดตามการกระจายของวัตถุเสพติด ประมวลรายงานการใชวัตถุเสพติด  
7) เฝาระวังการใชวัตถุเสพติด รวบรวมขอมูลการใชวัตถุเสพติดของสถานพยาบาล  
8) ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลวัตถุเสพติด รวมท้ังใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
9) สนับสนุนขอมูลการจำหนายวัตถุเสพติดใหกับหนวยงานหรือผูท่ีเก่ียวของ  

10) ดำเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  3.3 ฝายการเงินและบัญชี : มีหนาท่ีดังนี้ 
1) บริหารจัดการดานการบัญชีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  
2) ควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดการดานบัญชี และงบการเงินตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  
3) ประสานการดำเนินงานกับฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับบัญชีการ  
4) จัดทำระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงดานการบัญชี  
5) จัดทำผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนตามขอสังเกต และขอเสนอแนะของสำนักงาน 

การตรวจเงินแผนดิน ท่ีเก่ียวของกับการบัญชี  
6) จัดสงแบบรายงานแผน-ผลการดำเนินงานตามมาตรการเรงรัดติดตามการใชจาย 

เงินทุนหมุนเวียน  
7) จัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ในระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมของหนวยงานภาครัฐ (ระบบ CFS)  
8) จัดทำรายงานทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในระบบบริหารจัดการ 

เงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary Management System : NBMS)  
9) จัดทำรายงานแผน-ผลรายรับ รายงานแผน-ผลรายจายของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ในระบบ NBMS  
10) จัดทำผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
11) จัดทำรับรูรายได นำสงรายได เบิกจายเงินและจัดทำงบทดลองแบบ บช.0.5  

ในระบบ GFMIS  
12) บริหารจัดการดานการเงิน รวมท้ังการเบิก-จายเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจสอบ 

ความถูกตองใหเปนไปตามระเบียบการคลัง หรือระเบียบอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ  
13) จัดทำทะเบียนคุม และรายงานทางการเงิน  
14) ดำเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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 3.4 ฝายงบประมาณ : มีหนาท่ี 
1) วิเคราะหและประมาณการรายได–คาใชจาย ประเมินตนทุนผลผลิตการดำเนินงาน       

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเพ่ือจัดทำคำของบประมาณประจำป  
2) ติดตามประมวลผลการดำเนินงานและประเมินความคุมคาการใชจายงบประมาณ       

ของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รวมท้ังเสนอแนวทางแกไขปญหา  
3) จัดทำรายงานการใชจายงบประมาณประจำเดือน/ประจำปเสนอผูบริหาร  
4) ประสานขอมูลงบประมาณกับกรมบัญชีกลาง /สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง  
5) วิเคราะหและจัดทำรายงานฐานะทางการเงินเขาระบบของสำนักงบประมาณ          

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับท่ี ๕ รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง  
6) ตรวจสอบเอกสาร ใบสำคัญการรับเงิน/การเบิกจาย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ

กอนเสนอผูบริหารพิจารณา  
7) ดำเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 3.5 ฝายบริหารท่ัวไป : มีหนาท่ี  
1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป  
2) ดำเนินการเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล  
3) งานพัสดุ ใหเปนไปตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
4) กำกับ ควบคุม ดูแลรักษาวัสดุและครุภัณฑของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
5) ดูแล บำรุงรักษาสาธารณูปโภค โสตทัศนูปกรณ ดูแลอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  

การกำกับดูแลรักษาความปลอดภัย  
6) ควบคุม กำกับ ดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศหองคลังยาเสพติดใหเปนไปตามมาตรฐาน  
7) ดำเนินงานเก่ียวกับงานสนับสนนุ ประสานงานและงานดานเลขานุการของผูบริหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกองควบคุมวัตถุเสพติด  
8) ดำเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 3.6 ฝายกฎหมาย : มีหนาท่ี 
1) ดำเนินการเก่ียวกับงานดานกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของกลุมเงินทุนหมุนเวียน 

ยาเสพติดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
2) ศึกษา วิเคราะห พัฒนาและปรับปรุง ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งในการซ้ือและขาย 

วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และยาเสพติดท่ีใชในทางการแพทยใหเปนไป 
ตามกฎหมาย และอำนวยความสะดวกตอบุคคลากรทางการแพทย  

3) ใหความเห็น คำปรึกษาและวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

4) ดำเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานอนุญาโตตุลาการ งานเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิด งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพง อาญา คดีปกครอง วินัยขาราชการและลูกจาง 
และงานคดีอ่ืน ๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

5) ปฏิบัติงานประสานกลุมกฎหมายอาหารและยา หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  

6) ดำเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 3.7 ฝายนโยบายและแผนงาน : มีหนาท่ี 
1) รวบรวมขอมูล สรปุผล รายงาน และดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุน

หมุนเวียนยาเสพติด คณะอนุกรรมการบริหารและคณะทำงานท่ีเก่ียวของ  
2) จัดทำแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการประจำป ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน  
3) จัดทำแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการประจำป    

รวมท้ังดำเนินการสงเสริมและพัฒนาดานวิชาการใหบุคลากร  
4) จัดทำแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการประจำปและดำเนินการงาน

ใหเปนไปตามแผนดังกลาว ประสานขอมูลบริหารจัดการดานระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

5) ดำเนินงาน วิเคราะหและจัดทำตัวชี้วัดของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
รายงานสรุปผล และติดตามการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด และประสานขอมูล 
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

6) ประสานขอมูล รวมจัดการอบรม ศึกษาดูงานของผูปฏิบัติงานและคณะกรรมการ 
บริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

7) ดำเนินงานและสงเสริมงานระบบคุณภาพของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
ใหเปนไปตามขอกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

8) ดำเนินการ ประสานและสงเสริมการจัดการความรู การจัดประชุมกลุมเงินทุนหมุเวียน 
ยาเสพติด  

9) ดำเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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แผนผังโครงสรางการบริหารงานภายในเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

กองควบคุมวัตถุเสพติด 
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

กลุมตรวจสอบภายใน 

อย. 

ฝายตรวจสอบภายใน ทว. 

 

ฝายกฎหมาย 
 

ฝายจัดซ้ือ และงาน
วิชาการดานวตัถุเสพตดิ 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

ฝายบริหารทั่วไป ฝายการเงินและบัญช ี
 

ฝายงบประมาณ                      
 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

  
 

ฝายขายและติดตาม 
การกระจายวตัถุเสพตดิ 
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1.2 หลักการเกี่ยวกบันโยบายการกำกับดูแลองคกรที่ด ี  

 การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด นับเปนการสนองตอบ
ตอแนวนโยบายรัฐบาลในภาพรวม ดังนี ้

  1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ  
  มาตรา 76 วรรคหนึ่ง  

 “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินท้ังราชการสวนกลาง           
สวนภูมิภาค สวนทองถ่ินและงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี โดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือให
การบริหารราชการแผนดิน การจัดทำบริการสาธารณะและการใชจายเงินงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยรวม ตลอดท้ังพัฒนาเจาหนาท่ี
ของรัฐใหมีความซ่ือสัตยสุจริต และมีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติและปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ” 

  ๒. หลักการนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดี ถือเปนสวนหนึ่งของการนำหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล เขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผนดินของไทย  
ดังเจตนารมณท่ีปรากฏอยางชัดเจนใน มาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. ๒๕53 มุงเนนใหสวนราชการ 
ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ  

 “การบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจำเปน การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน 

 การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงต้ังบุคคลเขาดำรงตำแหนง
หรือปฏิบัติหนาท่ีตองคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง  

 ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวน
รวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี ้ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

 เพ่ือประโยชนในการดำเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราช
กฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวน
ราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได” 
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 3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2562 หมวดท่ี 1 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มาตราท่ี 6 ไดแก การบริหารราชการ 
เพ่ือบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้ 

1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจำเปน 
5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
6) ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ 

 4. คำแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ตอรัฐสภา 
เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประกอบดวย นโยบายหลัก 12 ดาน ดังนี้ 

1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
2) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 
6) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 
8) การปฏิรปูกระบวนการเรยีนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 
11) การปฏิรปูการบริหารจัดการภาครัฐ 
12) การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  

 5. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ นับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทำเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการตาง ๆ นำไปใชในการยกระดับ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
ใหเปนหนวยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทำงานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซ่ึงในเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๑ การนำองคกร ไดใหความสำคัญกับการนำองคกร เพ่ือใหสวนราชการ 
มีการกำกับ ดูแลตนเองท่ีดี โดยดำเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบปกปองผลประโยชน 
ของประเทศชาติ และดำเนินการอยางมีจริยธรรม รวมท้ัง ตองมีความรับผิดชอบตอสังคมดวยการสงเสริมใหบุคลากร
ในองคกรตองมีการดำเนินงานอยางมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลตอผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ผูบริหาร
มีการกำหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองคกรวาเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม 
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 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดยึดกรอบแนวทางตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 โดยไดดำเนินภารกิจดานการบริหารจัดการวัตถุเสพติดทางการแพทย โดยใชกระบวนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนบนเปาหมายการเปน “องคกรสมรรถนะสูงดานการบริหารจัดการวัตถุเสพติดทางการแพทย 
วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม” ไดอยางสัมฤทธิ์ผลภายใตแผนปฏิบัติการระยะยาว 6 ป (พ.ศ. 2565 - 2570) 
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีระบบการ
บริหารจัดการท่ีดี มีความชัดเจน โปรงใส มีธรรมาภิบาลเกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชนตอประชาชนทุกภาคสวน 
สามารถเขาถึงการใหบริการดังกลาวไดอยางเทาเทียม กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจึงไดจัดทำนโยบายการกำกับ
ดูแลองคกรท่ีดีข้ึน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนพ้ืนฐานในการกำหนดนโยบายเปนสำคัญ ท้ังนี้ นโยบายการกำกับ
ดูแลองคการท่ีดี ประกอบดวย นโยบายหลัก 4 ดาน ไดแก 1) นโยบายดานรัฐสังคมและสิ่งแวดลอม 2) นโยบายดาน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 3) นโยบายดานองคกร และ 4) นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 

1.3  วัตถุประสงคในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคกรที่ดี 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริงและเกิด
ประโยชนกับทุกฝาย การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีจึงไดยึดหลักการท่ีสำคัญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
ดังตอไปนี้ 

 ๑. เพ่ือเปนการประกาศใหผูท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก รับทราบถึงนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติขององคกรท่ียึดถือความโปรงใส และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาลท่ีชัดเจนและเปนสากล  

 ๒. เพ่ือใหบุคลากรภายในไดรับทราบและมีความเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน ถึงเจตนารมณ        
ขององคกรสำหรับยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน รวมท้ังสามารถใชเปนแนวทางการติดตาม 
ประเมินผลดานธรรมาภิบาลขององคกร  

 ๓. เพ่ือสรางการยอมรับความเชื่อม่ัน ศรัทธาใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ ประชาชนท่ัวไป ผูมีสวนไดสวนเสีย
และผูปฏิบัติงานภายในองคกร เพ่ือเปนการยืนยันวาการบริหารงานกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตั้งอยูบนหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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1.4  โครงสรางการกำกบัดูแลองคกรที่ดี 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมุงหวังใหผูบริหารในทุกสวนเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตาม 
สงเสริมและสื่อสารการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหแพรหลายจริงจัง และเปนรูปธรรม 
จึงจัดใหมีโครงสรางท่ีดีของการกำกับดูแล และกำหนดบทบาทของแตละฝายอยางชัดเจน เพ่ือใหมีความเขาใจและ
สามารถยึดถือปฏิบัติได โดยแบงเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

 1) ผูบริหาร  
     ผูบริหารกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผูอำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด รองผูอำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด 
และ หัวหนาฝาย ซ่ึงมีบทบาท ดังนี้ 

1. จัดใหมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังเปนตัวอยางท่ีดีใหปฏิบัติตาม 
2. กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหเปนไป

ตามวัตถุประสงค และกฎระเบียบตาง ๆ รวมท้ัง กรอบหลักเกณฑการประเมินผลการ
ดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปบัญชี 

3. พิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะยาว 6 ป (พ.ศ. 2565 - 2570) 
ใหบรรลุเปาหมายการปฏิบัติงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

4. กำหนดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีโปรงใส มีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

5. กำกับดูแลใหมีการสื่อสารและเปดเผยสารสนเทศในเรื่องตาง ๆ ใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได ทันกาล  

6. กำกับดูแลเจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ความสามารถใหเกิดศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน
อยางเปนธรรม ตลอดจนจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทำงานท่ีดีและปลอดภัย 

 2) เจาหนาท่ี 
 เจาหนาท่ีของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจำ รวมท้ังพนักงาน
ทุนหมุนเวียน  ซ่ึงพึงประพฤติปฏิบัติตามแนวทางคานิยมหลักของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดังตอไปนี้ 
“NRF Core Value”  

 ความมีคุณธรรม (Nobleness) N : มีคุณธรรม ซ่ือสัตย โปรงใส ตรวจสอบได เสียสละ 
สุภาพ และเปนมิตร  

 ตระหนักในมาตรฐาน (Realize on standard) R : ความสำคัญของมาตรฐานคุณภาพ 
ของยา การฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง  

 มุงผลประชาชน (Focus on people) F : มุงม่ันปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนของประชาชน 
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หมวดที่ ๒  
นโยบายการกำกบัดูแลองคกรที่ดีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

 
 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีความ
ชัดเจน โปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทำใหประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการ
บริหารราชการ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจึงไดจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีข้ึน โดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล วิสัยทัศน คานิยมและพันธกิจของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนพ้ืนฐานในการ
กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดี โดยมีองคประกอบสำคัญๆ คือ 

 (1) นโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย  

• นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม 

• นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย  

• นโยบายดานองคกร  

• นโยบายดานผูปฏิบัติงาน  

 (2) แนวทางการนำนโยบายไปสูการปฏิบัติท้ัง 4 ดาน และเพ่ือแสดงความมุงม่ันตอการบริหาร
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดี 
ประกอบดวย นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบ นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม นโยบายดาน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายดานองคกร และนโยบายดานผูปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการ
กํากับดูแล
องคกรท่ีดี

นโยบายดานรฐั สังคมและ
ส่ิงแวดลอม

นโยบาย
ดานผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

นโยบายดานองคกร

นโยบายดาน
ผูปฏิบตังิาน
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๑. นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม 

นโยบายหลัก  
 มุงหวังใหการบริหารงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดตอบสนองผลประโยชนของรัฐสูงสุด 
และคำนึงถึงสังคม และใหความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืน  
 
แนวทางปฏิบัติ  

• กํากับดูแลการเบิกจายตามแผนงาน/ โครงการ ตามงบประมาณท่ีไดรับ 

• พัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ด้วยจิตสำนึกสาธารณะ เพ่ือลด/ป้องกัน 

ผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และรักษาผลประโยชน์ของรัฐและสังคม  

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ จำนวนของรายงานผลดานการเงินงบประมาณ
เงินทุนฯ  เปนรายเดือน 

ฝายงบประมาณ 

2. โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตรประจำป ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

3. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานในหนวยงาน 
1) กิจกรรมการควบคุมการใชไฟฟา โดยกำหนดให

เปดในชวง ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

2) กิจกรรมมาตรการประหยัดน้ำ โดยตรวจสอบ
การร่ัวไหลของน้ำ 

1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม
กิจกรรมการควบคุมการใชไฟฟา 

2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม
มาตรการประหยัดน้ำ 

ฝายบริหารท่ัวไป 
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2. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
นโยบายหลัก  
 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการบริการและการดำเนินงาน ทำให้ข้อ

ร้องเรียนลดลง และมีความน่าเชื่อถือเชื่อม่ันต่อการบริการของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

แนวทางปฏิบัติ  

• สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอคุณภาพ การใหบริการ
ของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

• รับฟงทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเอาใจใสโดยการกำหนดระยะเวลาในการ
จัดการขอรองเรียนอยางเหมาะสม 

• พัฒนาคุณภาพพฤติกรรมการบริการดวยความรวดเร็วทันสมัย เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการสรางความพึงพอใจ ความผูกพันและความเชื่อม่ันแกผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  

 รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ฝายขาย 

2) การบริหารจัดการขอรองเรียน  การจัดการจำนวนขอรองเรียน ภายในระยะเวลา
ท่ีกำหนด ท้ังประเด็นผลกระทบจากการดำเนิน 
งาน หรือประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับเงินทุนฯ  
ในปบัญชี 2566 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

3) การอบรมเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  

เร่ือง “การบริการเปนเลิศ” 

 รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ดานเกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาท่ีเพ่ิมขึ้น 

1. ฝายขาย 

2. ฝายนโยบายและ 
    แผนงาน  
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3. นโยบายดานองคกร 

 
นโยบายหลัก  

1. ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตวิสัยทัศนผานกระบวนการจัดทำ
ยุทธศาสตรอยางเปนระบบ  

2. สงเสริม และสรางจิตสำนึกใหบุคลากรมีวัฒนธรรมการทำงานและการอยู่ร่วมกันท่ีดีมีความโปร่งใส 

และมีภาพลักษณ์ท่ีดีตามคานิยมขององคกร 

แนวทางปฏิบัติ  

• จัดทำแผนปฏิบัติราชการและจัดทำตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร 

• จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงท่ีกำหนดไวอยางชัดเจน เพ่ือเปนเครื่องมือในการวางแผนและ
ควบคุมผลการดำเนินงานและมีการรายงานผลการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ 

• ส่งเสริม ปลูกฝ�ง กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร 

• การสรางความสมดุลในชีวิตการทำงานและบรรยากาศท่ีดีในการทำงานรวมกัน  
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1) โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร
ประจำป 

ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

2) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับความสำเร็จของโครงการบริหารความเสี่ยง 
R&M  

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

3) กิจกรรมสงเสริม รณรงคพฤติกรรม (N)   
ความมีคุณธรรม (Nobleness) : มีคุณธรรม 
ซ่ือสัตย โปรงใส ตรวจสอบได เสียสละ 
สุภาพและเปนมิตร 

รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม สงเสริม
พฤติกรรมพึงประสงคและวัฒนธรรม ดาน NRF 

 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

4) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุม
เงินทุนฯ 
(ระหวางผูบริหารและเจาหนาท่ี) 

จำนวนคร้ังในการประชุม (4 ครัง้/ ป) ฝายนโยบายและ
แผนงาน 
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4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก  
1. บุคลากรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดรับการพัฒนาศักยภาพทุกดานใหสอดคลองกับการ

ทำงาน มีจิตสำนึกท่ีดี มีความสุข ความผูกพันตลอดจนมีความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวและ
การทำงาน 

2. เสริมสรางความผูกพันท่ีดีของบุคลากรท่ีมีตอองคกร และสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณและความรูในการปฏิบัติงานทุกระดับ 

 

แนวทางปฏิบัติ  

• พัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะท่ีจำเป�นควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณเพ่ือให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

• สำรวจความผาสุก ความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร  

• การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณดานการปฏิบัติงาน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1) โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร รอยละของบุคลากรท่ีผานการพัฒนาศักยภาพ
ตามหลักสูตรท่ีกำหนด 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

2) โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 
(โครงการเด็กปน) 

รอยละของจำนวนจาหนาท่ีท่ีผานการพัฒนา 
ตามหลักสูตรท่ีอบรม 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

3) การสำรวจความผาสุก ความพึงพอใจ  
และความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 

รอยละความผาสุก ความพึงพอใจ และความ
ผูกพันของบุคลากร 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

4) การจัดการความรู (KM) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานดาน KM ฝายนโยบายและ
แผนงาน 
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นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์รท่ีดี | กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

หมวดที่ 3 
แนวทางสงเสริมและผลักดัน 

การปฏิบัตติามนโยบายการกำกบัดแูลองคกรที่ด ี
 

  เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด                  
จึงกำหนดหลักปฏิบัติท่ีสำคัญ ดังนี ้

 1. เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจกับนโยบาย
การกำกับดูแลองคกรท่ีดีอยางท่ัวถึง 

 2. เสริมสรางความรู ความเขาใจและทัศนคติตอนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีผูบังคับบัญชา    
ในทุกระดับมีสวนรวมและเห็นความสำคัญของนโยบายฯ โดยใชภาวะผูนำในการปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด 
เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีและสรางความศรัทธาใหเกิดข้ึนแกผูใตบังคับบัญชา  

 3. ในการจัดทำแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน ขอใหคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลของการปฏิบัติงาน
ประกอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรม   

 4. นโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีตองมีการพิจารณาทบทวนในโอกาสท่ีเหมาะสมทุกครั้ง         
และปรับปรงุใหเหมาะสมกับสถานการณปจจบุันของหนวยงาน  

 5. จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 

 6. หากผูใดมีขอสงสัยเก่ียวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคำแนะนำเก่ียวกับนโยบาย
การกำกับดูแลองคกรท่ีดีฉบับนี้ สามารถติดตอ / สอบถามไดท่ี กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด กองควบคุมวัตถุเสพติด 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. ๐ ๒590 7718 
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