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คํานํา 
 

 แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ถือเปนฉบับที่ ๒ 
จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบการดําเนินงานในการบริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ใชทางการแพทย วิทยาศาสตร                  
และอุตสาหกรรม ของประเทศในชวง ๕ ป จากการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด    
ฉบับแรก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙ และพิจารณาถึงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนางาน
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) และเปนไป
ตามเกณฑการประเมินผลตามตัวชี้วัดภาคบังคับ ตัวชี้วัด ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน เพื่อใหเกิดความ
เปนเอกภาพและสอดคลองกันภายใตหลักการบริหารงานโดยยึดยุทธศาสตร (Strategy-Based Management)  

แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ จึงมีความสําคัญ   
ตอกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน และพันธกิจ ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น     
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในทุกระดับ          
และตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยยึดประโยชนสุขของประชาชนเปนที่ตั้ง 
รวมถึงมุงพัฒนาการดําเนินงานในดานตางๆ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่วา “เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการ          
วัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม อยางครบวงจรภายใตหลักธรรมาภิบาล          
และกฎหมาย โดยยึดประชาชนเปนหลัก”  

ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร ฉบับนี้สําเร็จไดตองขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน           
ยาเสพติด ที่ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รวมถึงคณะทํางานฯ ที่รวมแรงรวมใจกันคิดวิเคราะห              
เพื่อใหไดแผนยุทธศาสตรที่มีความครบถวนสมบูรณ แตสิ่งที่สําคัญตอจากนี้ไปคือ การขับเคลื่อนแผนดังกลาวใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ เพื่อใหการบริหารจัดการวัตถุ เสพติดที่ ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร  และอุตสาหกรรม                  
ภายในราชอาณาจักรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ตอไป 

 

 

 
  (นพ.บุญชัย  สมบูรณสุข) 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
  มิถุนายน  ๒๕๕๙ม ิ
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สารบัญ 

            หนา 

คํานํา              ๑ 

สารบัญ 

บทสรุปผูบริหาร               ๓ 

บทนํา              ๖ 

บทท่ี ๑. นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ         ๘  

บทท่ี ๒. การจัดทําแผนยุทธศาสตรในระดับองคกร                 ๑๑  

 การกําหนดทิศทางองคกร (วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค)      ๑๔ 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน         ๑๖ 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก        ๒๑ 

 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis)     ๒๔ 

 จุดเนนทางกลยุทธ          ๒๖ 

 ยุทธศาสตรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด        ๒๗ 

 ตารางการวิเคราะห TOWS Matrix        ๓๑ 

 ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร       ๓๓ 

 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของแผนยุทธศาสตร    ๓๕ 

 ความทาทายเชิงยุทธศาสตร และความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร     ๓๘ 

บทท่ี ๓. การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ          ๓๙ 

 เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการและผูรับผิดชอบ ๔๐ 

 แผนที่ยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด       ๔๖ 

 รายละเอียดโครงการ           ๔๗ 

ภาคผนวก 

๑.  การพัฒนากลุมเงินทุนฯ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)     ๕๗ 
๒.  โครงสรางบริหารกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด         ๖๐ 
๓.  แผนปฏิบัติการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐     ๖๔ 
๔.  รายนามคณะผูจัดทําแผนยุทธศาสตร          ๗๐ 
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บทสรุปผูบริหาร 
  
 เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ฉบับที่ ๒ 
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ไดทําการทบทวนแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ ๑ (ปงบประมาณ ๒๕๕๖–๒๕๕๙)   
และนําปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของมาวิเคราะห เพื่อปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม มุงเนนการสงเสริมการขับเคลื่อนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อใหการบริหารจัดการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการใชอยางเพียงพอ เหมาะสม เปนไปตามกฎหมาย รวมถึงการพัฒนาการใหบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว ทันตอสถานการณ อีกทั้งสงเสริมภาพลักษณการเปนองคกรที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
ประชาชน ในขณะเดียวกันกลุมเงินทุนฯ ไดมุงเนนเสริมสรางศักยภาพ และปจจัยความผูกพันของบุคลากร              
ที่มีตอองคกรอีกดวย 
 สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
ประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้คือ 

 สวนที่ ๑. การกําหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 กลุมเงินทุนฯ ไดนําปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของมารวบรวม และวิเคราะห เพื่อศึกษาสภาพปญหา 
อุปสรรค จุดแข็ง จุดออน ภัยคุกคาม และโอกาส เปนองคประกอบหลักที่ใชในการกําหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร
ของกลุมเงินทุนฯ  

 สวนที่ ๒. สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 วิสัยทัศน (Vision) “เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร 
และอุตสาหกรรม อยางครบวงจรภายใตหลักธรรมาภิบาล และกฎหมาย โดยยึดประชาชนเปนหลัก”  

  พันธกิจ (Mission) “การจัดหาและจําหนายวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพด ีราคาเหมาะสม ภายใตกฎหมายที่เก่ียวของ” 

 วัตถุประสงค (Organizational Objective)  
๑. บริหารจัดการ สนับสนุนการจัดหา จําหนาย และบริการวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย 

วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม ภายใตกฎหมายที่กําหนด  
๒. พัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพในการใหบริการบริหารคลังและดําเนินการสํารอง วัตถุเสพติด

สําหรับใชในยามปกต ิและภาวะฉุกเฉินเพ่ือความมั่นคงของประเทศ 
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ยุทธศาสตร (Strategic) 

เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาประสงคของแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตรหลัก  

ยุทธศาสตรที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพและสรางความมั่นคงดานการเงินของกลุมเงินทุนหมุนเวียน        
ยาเสพติด (Financial Perspective) ประกอบดวย ๑ กลยุทธ 

๑.๑ บริหารจัดการดานการเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรที่ ๒  เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนได         
สวนเสีย (Stakeholder Perspective) ประกอบดวย ๒ กลยุทธ 

๒.๑ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
๒.๒ บริหารจัดการวัตถุเสพติดทีใ่ชในทางการแพทย ในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพดานปฏิบัติการ (Internal Business Perspective) ประกอบดวย 
๔ กลยุทธ 

๓.๑ บริหารจัดการรายการยาที่ไดรับการจัดทําบัญช ีMulti brands ในกรณียาจําเปนหรือยาที่ไดรับ 
 ขอรองเรียน 

๓.๒ พัฒนาระบบการสั่งซื้อวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย ใหกับผูรับบริการผานระบบออนไลน ที่
มีประสิทธิภาพ 

๓.๓ บริหารจัดการวัตถุเสพติดทุกรายการ ที่จําหนายใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๓.๔ สงเสริมภาพลักษณและสรางความสัมพันธที่ดีระหวางองคกร สังคม และชุมชนใหมี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการเรียนรู พัฒนา และสรางนวัตกรรม (Learning & Innovation)ประกอบดวย 
๕ กลยุทธ 

  ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๒ เพิ่มทักษะและขวัญกําลังใจ ในการทํางานของบุคลากรอยางทั่วถึง 

๔.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  ใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน  

 ๔.๔ พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัย  เพื่อตอบสนองตอลูกคา 
๔.๕ สนับสนุนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชทางสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และใหเหมาะสม         

ตอการปฏิบัติงาน  
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 สวนที่  ๓. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) และความไดเปรียบเชิง
ยุทธศาสตร (Strategic Advantages) โดยใชหลักของ BSC แบงเปนดานตางๆ ดังนี้ 

 ๑. มิติดานสังคม และความปลอดภัย 
 ๒. มิติทางดานการเงิน 
 ๓. มิติดานลูกคา 
 ๔. มิติทางดานกระบวนการภายใน 
 ๕. มิติทางดานการเรียนรูและพัฒนา 
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บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงคเพื่อ ซื้อ ขายยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย วาดวยยาเสพติดใหโทษ  
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ตามกฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทสําหรับเพื่อใชในทางการแพทย
และวิทยาศาสตรภายในราชอาณาจักร 

กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดขึ้น เพราะยาเสพติดใหโทษ และวัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท ที่จําเปนจะตองใชในทางการแพทยและวิทยาศาสตรหลายชนิด เปนสารตองหามตามกฎหมาย           
วาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือกฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท จึงทําใหบริษัทยาทั่วไปไมสามารถทํา
การผลิตและซื้อขายได กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทําหนาที่ผลิต         
ซื้อ  และขายสารตองหามเหลานี้ โดยใชเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนกองทุนในการดําเนินการ 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดกําหนดให           
กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนผูควบคุมรับผิดชอบการดําเนินงานของเงินทุน
หมุนเวียน และใหรายงานผลการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งรายการรับจายตอเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา ทุกๆ ๖ เดือน กองควบคุมวัตถุเสพติดจึงไดจัดตั้งกลุมงานขึ้น  เพื่อรับผิดชอบภารกิจนี้เปนการเฉพาะ     
มีชื่อเรียกตามแผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลังวา “กลุมบริหารวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย” แตตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ หนวยงานนี้ก็คือ หนวยเงินทุนหมุนเวียน       
ยาเสพติด มีสถานะเปนองคกรในกํากับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของ        
กองควบคุมวัตถุเสพติด โดยมีระเบียบบริหารจัดการอนุโลมใชตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน  

ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงสาธารณสุขไดออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๔ ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูควบคุม
รับผิดชอบการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนนี้ และใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาแตงตั้งเจาหนาที่    
เพื่อทําหนาที่ดานบริหารเงินทุนไดตามความเหมาะสม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดจัดตั้งกลุมเงินทุน
หมุน เวียนยาเสพติด  เปนหนวยงานภายใน และมีฐานะเทียบเทากลุมงานภายใตการกํากับดูแลของ             
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ ๒๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่   
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีหนาที่ดังนี้  

 

 

 

 

 



 

 
๗ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

บทบาทหนาที ่

๑) กําหนดยุทธศาสตร และจัดทําแผนดําเนินงานจัดหาวัตถุเสพติดประกอบดวยยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ประเภท ๒ และประเภท ๔ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และวัตถุที่ออกฤทธิ์                
ตอจิตและประสาทประเภท ๑ และประเภท ๒ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท         
พ.ศ. ๒๕๑๘ จากแหลงผลิตตางประเทศ  

๒) กําหนดยุทธศาสตร และจัดทําแผนดําเนินงานการจัดจําหนายวัตถุเสพติดตามขอ ๑. ใหกับสถานประกอบการ
ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  

๓) ดําเนินงานอํานวยการและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการกําหนดคุณภาพมาตรฐาน  และการตรวจ
วิเคราะหผลิตภัณฑ  

๔) ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
  
ปจจุบันกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนหนวยงานในกํากับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา         

ขึ้นตรงกับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนในรูปเงินทุนหมุนเวียน         
โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (Narcotics Revolving Fund Board) ภายใตกฎหมาย ๓ ฉบับ 

๑. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอจัดตั้ง การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน            

ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 

 

 

  



 

 
๘ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๑ 
 

นโยบายและยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
๙ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

บทที่ ๑ 
 นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ  

 นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการกําหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียน           
ยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ที่สําคัญคือ แผนยุทธศาสตรการพัฒนางานคุมครองผูบริโภค               
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคลองดังปรากฏตามยุทธศาสตรที่ ๓              
การควบคุมตัวยาและสารตั้งตนที่เปนวัตถุเสพติด ซึ่งมกีรอบการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตรเนนใน ๔ เรื่อง คือ 

๑. การเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติงานดานวัตถุเสพติด ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เกี่ยวกับการจัดการกับผลิตภัณฑวัตถุเสพติด และสารตั้งตนที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม    
ใหไดรับการควบคุม เฝาระวังอยางเขมงวด และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามหลักเกณฑ ระเบียบ 
ขอบังคับที่กําหนด ซึ่งมีการบังคับใชกฎหมายอยางทั่วถึงและเขมงวดตามกฎหมายวาดวยวัตถุเสพติด โดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือขายสารสนเทศวัตถุเสพติดและสารตั้งตนที่ใชในทาง
การแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม ใหครอบคลุมทั้งในระดับประเทศและสากล 

๓. การเพิ่มขีดสมรรถนะในการประสานงาน แลกเปลี่ยนขอมูล การเฝาระวังตัวยา  และสารตั้งตน         
กับหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับประเทศ  และระดับสากล 

๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใหสามารถ
บังคับใชกฎหมายดานวัตถุเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายมีความทันสมัยสอดคลองกับความจําเปนในการ
ดําเนินงานของภาครัฐและเอกชน 

เปาหมายการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร 

ระยะสั้น (๓ ป) 

๑. มุงเนนการกํากับดูแลคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย โดยคํานึงถึง
ประโยชนของผูบริโภค  และมีมาตรฐานการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

๒. ระบบการควบคุม ติดตาม และเฝาระวังการกระจายของตัวยา เคมีภัณฑจําเปน และสารตั้งตน          
ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวัตถุเสพติด โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่สามารถเทียบเคียงไดในระดับสากล 

๓. ระบบสารสนเทศดานวัตถุเสพติด สารตั้งตนที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม
ที่เปนเครือขายสามารถเชื่อมโยงไดกับผูรับอนุญาตผลิต นําเขา จําหนาย และครอบครองวัตถุเสพติดที่เปนตัวยา
เคมีภัณฑจําเปนและสารตั้งตน 

๔. บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะในการติดตาม ตรวจสอบ  และเฝาระวังทางระบาดวิทยา          
ดานวัตถุเสพติด โดยเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ระยะกลาง (๕ ป) 

 ๑. ระบบสารสนเทศดานวัตถุเสพติด และสารตั้งตนที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ                  
อุตสาหกรรมที่เปนเครือขาย สามารถเชื่อมโยงไดครอบคลุมทั่วประเทศ โดยครอบคลุมถึงผูรับอนุญาตผลิต  นําเขา 
จําหนาย และครอบครองเพ่ือใชประโยชนซึ่งวัตถุเสพติด 

 ๒. บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะในการติดตาม ตรวจสอบ  และเฝาระวังทางระบาดวิทยา           
ดานวัตถุเสพติด โดยเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 



 

 
๑๐ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ระยะยาว (๑๐ ป) 

 ระบบสารสนเทศดานวัตถุเสพติด และสารตั้งตนที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
ที่เปนเครือขาย สามารถเชื่อมโยงไดครอบคลุมทั่วประเทศและเปนขอมูลที่เปนปจจุบัน ตลอดจนการเชื่อมโยงขอมูล
กับหนวยงานดานยาเสพติดไดในระดับสากล 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

มีระบบการควบคุม ติดตาม และการเฝาระวังตัวยา เคมีภัณฑจําเปนและสารตั้งตนไมใหรั่วไหล           
ออกสูนอกระบบและใชผิดวัตถุประสงค และมีฐานขอมูลที่สามารถติดตามการกระจายของวัตถุเสพติดไดทันเวลา  
และเปนปจจุบัน ตลอดจนการมีขอมูลทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานเชิงระบบอยางมีประสิทธิภาพ 

  
  



 

 
๑๑ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๒ 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรในระดับองคกร 

(Corporate Strategic Plan) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
๑๒ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 บทที่ ๒  
การจัดทําแผนยุทธศาสตรในระดับองคกร  

(Corporate Strategic Plan) 
 

ในบทนี้จะกลาวถึง  การจัดทําแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ในระดับองคกร โดยมีการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และเปาหมายหลักขององคกร ซึ่งในการ
จัดทํายุทธศาสตรฯ ระดับองคกรเปนการจัดทําแบบมีสวนรวม ระหวางผูบริหารระดับสูง และผูบริหารระดับกลาง  
ของกลุมเงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด ประกอบดวย 

 การกําหนดทิศทางกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดวยการทบทวน และกําหนดวิสัยทัศน             
และพันธกิจ ที่จะตองคํานึงถึงเปาหมาย หรือตําแหนงองคกร (Positioning) ในระยะยาว 

 การวิเคราะหสถานภาพของ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issues) ในระดับกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 การกําหนดยุทธศาสตรหลัก วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ดัชนีชี้วัด (KPIs) และเปาหมายในระดับ
องคกรตามหลักการ BSC และการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategy Map)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
๑๓ 
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ดังแสดงใน รูปที่ ๑ แนวคิดและกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่๑ แนวคิดและกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

ประเมินผลการพฒันาองคก์รใน ๕ ประเดน็  

๑) ประเมนิผลวสิยัทศัน์ 

๒) ประเมนิผลพนัธกจิ  

๓) ประเมนิผลยุทธศาสตร ์ 

๔) ประเมนิผลโครงการ  

๕) ปญัหาและอุปสรรคการพฒันาเงนิทุน

หมุนเวยีนยาเสพตดิ 

จดัทาํแผนยทุธศาสตร ์๗ องคป์ระกอบ  

๑) Vision  (วสิยัทศัน์) 

๒) Mission (พนัธกจิ) 

๓) Strategic Issues (ประเดน็ยุทธศาสตร)์ 

๔) Goals (เป้าประสงค)์ 

๕) Key Performance Indicators (ตวัชี�วดั) 

๖) Target (เป้าหมาย) 

๗) Strategy (กลยุทธ)์  

ความเขื�อมโยงของกลยุทธ์  งานประจาํ   งบประมาณ 

วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

งานที�ต้องดาํเนินการ

เป็นปกต ิ

เป้าหมาย 

แผนงานประจํา 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

กลยทุธ์ 

โครงการ 
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๑. การกําหนดทิศทางองคกร 

การกําหนดทิศทางองคกร  เพื่อใหกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สามารถขับเคลื่อนองคกร          
สูเปาหมายในระยะยาว  ตามที่ตองการกาวสูการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในระดับ Best-in-Class ของหนวยงาน
ภาครัฐ และในระดับ ASEAN ดวยมาตรฐานระดับสากล ดังนั้น ในชวงยุทธศาสตรการบริหารกลุมเงินทุนหมุนเวียน  
ยาเสพติด จึงเปนโอกาสสําคัญ  ที่จะนํากลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไปสูเปาหมาย  

วิสัยทัศน (Vision) 
 

 

 

 

 

หัวขอ คําอธิบาย 
บริหารจัดการวัตถุเสพติด  การบริหารจัดการที่ดีประกอบดวย ดานนโยบาย ดานอํานาจหนาที่ ดานการวางแผนงาน

ดานการจัดการองคกร ดานการบริหารบุคลากร ดานการอํานวยการ  
ดานการประสานงาน ดานการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดานการงบประมาณ จําเปน
จะตองมีครบทุกดาน  และมีทิศทางเดียวกัน 

การแพทย การจัดหาและจําหนายวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทยที่ไดมาตรฐาน และตอบสนอง       
ความตองการของหนวยงานทางการแพทย 

วิทยาศาสตร การจัดหาและจําหนายสารเคมีที่เปนวัตถุเสพติด  เพื่อการใชประโยชนดานวิทยาศาสตร 

อุตสาหกรรม การจัดหาและจําหนายสารเคมีท่ีเปนวัตถุเสพติด  เพื่อการใชประโยชนดานอุตสาหกรรม 

ครบวงจร การใหบริการที่ตอบสนองความตองการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  ตั้งแตตนทางจนถึง
ปลายทาง ไดครบทุกความตองการดวยความนาเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพดวยกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนผูบริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ ใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตร   และอุตสาหกรรมรายเดียวในประเทศไทย 

หลักธรรมาภิบาล กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดตองมีการประกาศ (Statement) พันธกิจ และ
วัตถุประสงค ขององคกรที่ชัดเจน และใชเปนแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานของ
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด  

กฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในอีกแงหนึ่ง 
กิจกรรมการดําเนินงานทั้งหมดของกลุมเงินทุนฯ และเจาหนาที่ทุกคนตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดทางกฎหมาย 

ประชาชน  การทํางานทั้งหมดของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประชาชนทั่วไปสามารถ
ตรวจสอบความโปรงใสได และภารกิจหลักของกลุมเงินทุนฯ เพื่อสนับสนุนการ
บําบัดรักษาผูปวย  อยางเพียงพอ และเหมาะสม         

“เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม อยางครบวงจรภายใตหลักธรรมาภิบาล  

และกฎหมาย โดยยึดประชาชนเปนหลัก”  
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พันธกิจ (Missions) 

 

 

 

 

 วัตถุประสงค (Organizational Objective)  

๑. บริหารจัดการสนับสนุนการจัดหา จําหนาย และบริการวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม ภายใตกฎหมายที่กําหนด  

๒. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ ในการใหบริการบริหารคลังและดําเนินการสํารองวัตถุเสพติด
สําหรับใชในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน เพื่อความมั่นคงของประเทศ 

ภารกิจ  
๑. จัดทําขอเสนอนโยบาย และกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ใชในทาง

การแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับนโยบายดานยาเสพติดของประเทศ 
๒. บริหารจัดการภารกิจภายใตคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหเปนไป             

ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอจัดตั้ง      
การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข       
วาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓. จัดหา คัดเลือก และนําเขาวัตถุดิบวัตถุเสพติดและวัตถุเสพติดสําเร็จรูปที่ใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม ตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

๔. บริหารคลัง และดําเนินการสํารองวัตถุ เสพติดสําหรับใช ในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน               
เพื่อความมั่นคงของประเทศ 

๕. จําหนายวัตถุดิบวัตถุเสพติด และวัตถุเสพติดสําเร็จรูปที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร           
และอุตสาหกรรม แกสถานพยาบาล และผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

๖. พัฒนาระบบการจัดสงวัตถุเสพติดใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย 
๗. ควบคุม ตรวจสอบ  และกํากับดูแลการใชและการกระจายวัตถุเสพติด  ใหเปนไปตามกฎหมาย      

ที่เก่ียวของ 
๘. เปนศูนยขอมูลดานวัตถุเสพติดที่จําหนาย โดยใหบริการขอมูลขาวสารวัตถุเสพติดแกประชาชน 

สถานพยาบาล ผูประกอบการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนา 
องคความรู รวมทั้งการพัฒนาสูตรรูปแบบผลิตภัณฑขึ้นใชเองในประเทศ 

๙. ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี การคลัง การบริหารงานบุคคล ดานนโยบายและแผนงาน 
การพัสดุ ดานกฎหมาย อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และระบบสารสนเทศของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

๑๐. ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

“การจัดหาและจําหนายวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพดีราคาเหมาะสมภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ” 
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๒. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใชเครื่องมือ McKinsey’s ๗–S 
Framework สรุปผลการวิเคราะห ดังนี ้

๒.๑ โครงสรางองคกร (Structure) 
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในอดีต อยูภายใตการกํากับการบริหารโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด 

และในป พ.ศ.๒๕๕๓ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดถูกแยกออกจากกองควบคุมวัตถุเสพติดโดยจัดตั้ง              
เปนกลุมเงินทุนฯ อยูภายใตการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนหนวยงานที่มิไดปรากฏ              
ในกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ 

จากการวิเคราะหโครงสรางการดําเนินงาน พบวากลุมเงินทุนฯ มีจุดออนดานโครงสรางองคกร         
ในสวนของขาราชการของกลุมเงินทุนฯ ยังคงใชกรอบของกองควบคุมวัตถุเสพติด แตปฏิบัติงานใหกลุมเงินทุนฯ      
สงผลถึงความกาวหนาทางสายอาชีพ (Career path) ของขาราชการเหลานั้น นอกจากนี้ยังไมมีตําแหนงขาราชการ         
ที่ไมใชเภสัชกร และมีความจําเปนที่ตองปฏิบัติงานในเรื่องเก่ียวกับการพัสด ุการเงินและการคลัง 

 
๒.๒ ยุทธศาสตรขององคกร (Strategy) 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีภารกิจเกี่ยวกับการกํากับ และควบคุมยาเสพติดใหโทษและ       
วัตถุออกฤทธิ์ที่ใชในทางการแพทยของผูปวยทั่วประเทศ โดยยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ใชทางการแพทย
ตองมีคุณภาพ และมีการรักษาความปลอดภัยระดับสูง เพื่อใหผูปวยทั่วประเทศที่มีความจําเปนตองใชยาที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และสมประโยชน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดดําเนินการบริหารพัฒนาองคกรใหเปนไป                   
ตามแผนพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดปงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕ และแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียน              
ยาเสพติด ปงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โดยมีการพัฒนาโครงสรางการบริหารงาน อัตรากําลัง และโครงสราง          
กรอบงานภายใตการกํากับดูแลของผูอํานวยการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รับผิดชอบดานการบริหาร               
และดําเนินงานมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้  

๑. วางแผนการใชจายเงิน และจัดทําประมาณการรายจายประจําป เสนอขออนุมัตจิาก   
กระทรวงการคลัง  

๒. ควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  
๓. ควบคุมการซื้อ/ขาย รวมถึงการตรวจรับ/สงมอบยาเสพติดใหโทษ และวัตถุออกฤทธิ์ตางๆ 

ตลอดจนดําเนินงานอื่นๆ ใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
 จากการวิเคราะหยุทธศาสตรขององคกรพบวากลุมเงินทุนฯ มีจุดออน ดานการการถายทอด
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และการสรางความเขาใจตอแผนยุทธศาสตรของบุคลากรกลุมเงินทุนฯ ทุกระดับ ใหรับทราบ
ทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร 
 

  

 



 

 
๑๗ 
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 ๒.๓ ระบบในการดําเนินงานขององคกร (System) 

การดําเนินการของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด แบงเปน ๒ ระบบ ดังนี้ 

๑) ระบบงานหลัก 
   - ฝายจัดซื้อ ตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเรื่องพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  

และฉบับแกไข รวมทั้งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเรื่องพัสด ุพ.ศ.๒๕๔๙ (e–Auction) แมเปนหนวยงานอิสระ
ภายใตการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แตตองบริหารตามระเบียบ ทําใหมีความคลองตัวต่ํา 

   - ฝายขาย ในการขาย และจัดสงวัตถุเสพติดทางการแพทยที่ผานมามีความลาชา และมีการเสนอ
ความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก สถานพยาบาลทั่วประเทศใหมีการพัฒนาระบบการขาย และจัดสงวัตถุเสพติด
ทางการแพทย ซึ่งกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสั่งยาออนไลน และปรับระบบจัดสงยา
ผานไปรษณียโลจิสติกสแลว แตสถานพยาบาลยังตองสงเอกสารคําขอซ้ือมาที่กลุมเงินทุนฯ ตามระเบียบการจําหนาย
วัตถุเสพติดทางการแพทย 

๒) ระบบงานสนับสนุน  
    กลุมงานสนับสนุนสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตขอจํากัด  ที่ปจจุบัน             

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตําแหนงลูกจางประจํา และพนักงานเงินทุนฯ ซึ่งไมสามารถ
ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการได ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงใหขาราชการกองควบคุม
วัตถุเสพติดเขามาปฏิบัติราชการประจํากลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ซึ่งในขณะนี้ขาราชการที่เขามาปฏิบัติราชการ
ประจํากลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  ยังไมเพียงพอตอหนาที่รับผิดชอบ ในสถานการณปจจุบัน และความกาวหนา 
ในตําแหนงของทางราชการไมชัดเจน 

จากการวิเคราะหดานระบบในการดําเนินงานขององคกร พบวา มีจุดแข็ง จุดออนดานระบบในการ
ดําเนินงานขององคกรดังนี้ 

จุดแข็ง  
มีการกําหนดกฎ ระเบียบและเงื่อนไขตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานไวอยางชัดเจน ทําใหเจาหนาที่        

มกีรอบแนวทางและวิธสีําหรับการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
จุดออน  
๑. การจัดซื้อของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใชวิธี e – Auction ซึ่งกรมบัญชีกลางไดออก

มาตรการวา กรณีจัดซื้อแลวมีผูเสนอราคารายเดียว ใหยกเลิกแลวดําเนินการใหม กรณีจะซื้อพิเศษตองขออนุมัติ 
กรมบัญชีกลางทําใหจัดซื้อยาเกิดปญหามาก กอใหเกิดปญหายาขาด แตปจจุบันมาตรการดังกลาวไดถูกยกเลิกไปแลว 
ทําใหดําเนินงานคลองตัวขึ้น 

๒. การแกไขในระเบียบการขายใหสามารถสั่งซื้อยาผานระบบออนไลนได โดยไมตองสงเอกสารซ้ํา 
ตองไดรับการอนุมัติผานฝายกฎหมายกอน ทําใหตองมีขั้นตอน กระบวนการดําเนินงานหลายขั้นตอน และใชเวลานาน 
ประกอบกับระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยยังไมชัดเจน และยังไมสามารถระบุความปลอดภัย 
ของผูใชได 

 
 
 

 



 

 
๑๘ 
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๒.๔ ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง (Style) 

          นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ไดกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานของ
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ทําใหการเรงรัด
งบประมาณและการติดตามความกาวหนาตามแผนงาน/โครงการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง                
และบรรลุเปาหมายที่วางไว 
 การสรางบรรยากาศภายในองคกรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  ไดใหความสําคัญกับการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย (HRM)  โดยมีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ระยะ ๕ ป       
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแมบทการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ รวมทั้งมีการ 
ปลูกฝงใหเจาหนาที่มีการใหบริการดวยใจ (Service Mind) และการทํางานอยางมีความสุข โดยไดมีการจัดทํา
แผนงาน/โครงการอยางตอเนื่อง อาทิเชน โครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมความรูเพื่อเพิ่ม  
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ เปนตน รวมทั้งการให
บุคลากรที่ปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Passion Parties) และเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพ 
การใหบริการอีกดวย 

จากการวิเคราะหลักษณะแบบแผน หรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง พบวา     
มีจุดแข็ง คือ ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใหความสําคัญตอการดําเนินงาน                  
ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวของกลุมเงินทุนฯ และการปฏิบัติงานตองมีประสิทธิภาพ เปนไปตามกฎหมายกําหนด 

๒.๕ บุคลากรภายในองคกร (Staff) 

 อัตรากําลังของกลุมเงินทุนฯ แบงเปนขาราชการ จํานวน ๙ อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน ๓๓ อัตรา 
พนักงานเงินทุนฯ ๓๒ อัตรา รวม ๗๔ อัตรา มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และต่ํากวาปริญญาตรี     
ซึ่งบุคลากรสวนใหญมวีุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี และต่ํากวาปริญญาตรี 

จากการวิเคราะหบุคลากรภายในองคกร พบวาจุดออน ดังนี้ 
๑. ขาราชการไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน เชน การแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตองเปนขาราชการเทานั้น 
 

๒. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติงานหลายสวนงาน มีความรับผิดชอบมากกวาตําแหนงงาน       
ที่รับผิดชอบ 

๒.๖ ความรูความสามารถขององคกร (Skill) 

          ขาราชการที่ปฏิบัติงานในกลุมเงินทุนฯ มีตําแหนงเปนเภสัชกร ซึ่งมีความรู ความสามารถในการ
กํากับดูแลผลิตภัณฑวัตถุเสพติด และมีความรูดานวิชาการของวัตถุเสพติดเปนอยางดี แตยังขาดทักษะที่ตองเพิ่มเติม
คือ 

 
 
 



 

 
๑๙ 
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๑. ทักษะดานการวางแผนและการบริหารจัดการ 
    กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดวางแผน (Planning) ใหความสําคัญกับนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ในการวางแผนจัดสรรทรัพยากรตางๆ ให เพียงพอ                       
และมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งใหมีการดําเนินงานสรางเครือขายทั้งในสวนกลางและภูมิภาคดวย ในสวนของงาน            
ดานการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑) ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไดนําหลักการ HR Scorecard มาใชเปนเครื่องมือ           
ในการพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีกิจกรรม/โครงการ ประกอบดวยการจัดทําแผนกลยุทธ            
การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนบริหารอัตรากําลังการบริหารกําลังคนที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management)  
โดยระบบ HIPPs แผนพัฒนารายบุคคล การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  

    ๒) ระบบบริหารจัดการนโยบายและแผนงาน และงบประมาณ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ในรูปแบบที่ผสมผสาน
กันระหวางระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-item Budgeting) และระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามแผนยุทธศาสตร สํานักงบประมาณจะออกนโยบายการจัดสรรงบประมาณแบบใหม คือ แบบมุงเนนผลงาน       
ตามยุทธศาสตร เพื่อใหรัฐบาลสามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 

 ๒. ทักษะดานการเผยแพรประชาสัมพันธ 
การเผยแพรประชาสัมพันธเปนเครื่องมือสําคัญของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  ในการสื่อสารขอมูลความรูและขาวสารความเคลื่อนไหวดานผลิตภัณฑสุขภาพและ
ขอมูล ขอควรระวังหรือปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทยไปถึงตัวผูบริโภค ซึ่งหัวใจของการดําเนินงาน
ดังกลาวอยูที่ความถูกตองของขอมูลเปนสําคัญการสื่อสารออกไปยังผูบริโภคอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ         
ที่เกิดขึ้น รูปแบบ สีสันของสื่อ ชองทางหลากหลายที่เอื้อตอการสื่อสารและเขาถึงขอมูล รวมถึงการใชสื่อที่เหมาะสม
กับกลุมเปาหมายก็นับเปนปจจัยหลักๆ ในการดึงดูดผูบริโภคการวางแผนการออกสื่ออยางครอบคลุมชวงเวลา
กลุมเปาหมายและมีความคุมคาการดําเนินงานทั้งเชิงรุกเชิงรับ และความเชื่อมั่นที่ผูบริโภคมีตอกลุมเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ พบวา ดานคุณภาพบริการหรือสินคา มีระดับคะแนนอยูที่ ๔.๐๔ ดานความโปรงใส มีระดับ
คะแนน อยูท่ี ๔.๐๒ และดานการติดตอสื่อสาร มีระดับคะแนนอยูที่ ๓.๔๓  

จากการวิเคราะหความรูความสามารถขององคกรพบวา  
จุดแข็ง คือ มีตําแหนงเปนเภสัชกร ซึ่งมีความรู  ความสามารถ ในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ                

วัตถุเสพติด และมีความรูดานวิชาการของวัตถุเสพติดเปนอยางด ี
จุดออน คือ บุคลากรยังตองเพิ่มเติมทักษะดานการวางแผนและการบริหารจัดการ และการเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

 

 

 

 



 

 
๒๐ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๒.๗ คานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร (Share Value) 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดกําหนดคานิยมที่จะปลูกฝง และสงเสริมใหบุคลากรของ                 
กลุมเงินทุนฯ ใหถือปฏิบัติและใหงายตอการจดจํา จึงกําหนดเปนดังนี้ “มุงมั่นบริหารจัดการวัตถุเสพติดอยางมืออาชีพ 
ทุมเท พัฒนา และบริการสูความเปนเลิศ” จากการวิเคราะหดานคานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกรพบวา               
ยังมีจุดออนคือ ยังขาดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการปลูกฝงคานิยมใหเปนวัฒนธรรม การทํางานทั่วทั้งองคกร
ในทุกระดับ 
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๓. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของกลุมเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใชเครื่องมือ PEST 
analysis สามารถสรุปผลการวิเคราะห ดังนี้ 

๓.๑ ปจจัยดานการเมือง (Political Component = P) 

๑) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
 นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงสาธารณสุขโดยมีแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา คือการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ถือเปนนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขที่มีความสําคัญในขณะนี้ เนื่องจากสถานการณสภาวะดานสุขภาพของประชากรไทยพบวา แนวโนม          
การเจ็บปวยและตายดวยโรคไมติดตอเรื้อรังเพิ่มขึ้นสูงมาก เชน โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษอัมพาต 
พบวาการใชยาในกลุม OPIOID ในการดูแลผูปวยแบบประคับประคองยังคงมีปญหาและขอจํากัดอีกมากมาย            
ซึ่งจําเปนตองมีการแกไข ปรับปรุงระเบียบกฎหมายการบริหารจัดการ รวมทั้งการกําหนดแนวทางการใชยา               
กลุม OPIOID เพื่อลดขอจํากัด และผลกระทบตอผูสั่งใชยารวมทั้งผูปวยในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง              
เพื่อการใชยากลุม OPIOID ในการดูแลผูปวยแบบประคับประคองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและ               
เกิดประโยชนตอผูปวย  

๒) นโยบายและระบบการจัดสรรงบประมาณ 
การปฏิรูประบบราชการไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม นําไปสูการปรับเปลี่ยนระบบ

งบประมาณเปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance based budgeting 
: SPBB) ที่ใชอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อใหรัฐบาลสามารถใชวิธีการและกระบวนการงบประมาณเปนเครื่องมือ                
ในการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดผลสําเร็จตามนโยบาย และใหเห็นผลที่ประชาชนไดรับจากรัฐบาล  ซึ่งจากแนวนโยบาย
ดังกลาว สงผลใหสวนราชการตองปรับระบบงบประมาณใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน  ตั้งแตระดับชาติ               
ระดับกระทรวง และระดับกรม ซึ่งสวนราชการตองปรับระบบงบประมาณใหม  โดยกําหนดผลผลิตและเปาหมายของ
หนวยงานขึ้นมา เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

๓.๒ ปจจัยเศรษฐกิจ (Economic Component = E) 

ประเทศไทยไดเขารวมในการจัดทําขอตกลงการคาเสรีและการรวมกลุมเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น            
ทั้งจํานวนกลุมการตกลงการคาเสรีและความครอบคลุมกิจกรรมทางการคา เชน ไดลงนามขอตกลงการคาเสรี              
กับประเทศ และกลุมประเทศตางๆ เชน จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย ญี่ปุน เปรู อาเซียน เปนตน               
สําหรับขอตกลงอาเซียน ที่สําคัญคือขอตกลงวาดวยการรวมกลุมเศรษฐกิจประเทศอาเซียนที่กําหนดวาในป ๒๕๕๘ 
จะรวมตัวเปน ASEAN Economic Community (AEC) โดยมุงเนนใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการไหลเวียน
ของสินคาและบริการในประเทศสมาชิก ทําใหจําเปนตองปรับกฎระเบียบตางๆ ใหสอดคลองกัน  หรือที่เรียกวา 
ASEAN Harmonization เพื่อนําไปสูขอตกลงการยอมรับซึ่งกันในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพในการกํากับดูแล
สินคาและผลิตภัณฑ (MRA : Mutual Recognition Agreement) สงผลใหประเทศสมาชิกตองปรับตัวในการจัดการ
ผลิตภัณฑที่มีปญหาความปลอดภัย พรอมทั้งจัดระบบกลไกการควบคุมตางๆใหเทาเทียมกัน เชน หลักปฏิบัติที่ดี        
ดานกฎระเบียบของอาเซียน (ASEAN Good Regulatory Practice) เพื่อใหการดํา เนินงานที่ เกี่ยวกับการ              
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ออกกฎระเบียบของอาเซียนมีการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และมีมาตรฐานที่เทียบเทาสากล 
ขณะเดียวกันตองดําเนินการเฝาระวัง ตรวจสอบ เตือนภัยและยับยั้ง ผลิตภัณฑที่มีการนําเขาไดอยางทันทวงที 

๓.๓ ปจจัยดานสังคม (Sociocultural Component = S) 

๑) โครงสรางประชากร 
ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๕ เปนตนไป จะพบวาแนวโนมสัดสวนประชากร

วัยสูงอายุ (๖๐ ปขึ้นไป) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําใหประชากรเกือบ ๑ ใน ๔ ของประเทศ หรือเกือบ ๑๗ ลานคน เปน
ประชากรผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุในเรื่องสุขภาพ การเจ็บปวย
ของผูสูงอายุดวยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น อาทิ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ และอัมพาตอีกดวย ทําใหการ
จําหนายวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย กลุมบําบัดปวดมีแนวโนมการใชเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากมีความตองการจาก
กลุมผูปวยดังกลาวขางตน 

๒) ปญหายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
ดวยสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปทางสังคมของประเทศไทย จากสังคมเกษตรกรรม เปลี่ยนเปน

สังคมอุตสาหกรรมทําใหเกิดคานิยมใหมๆ  ที่สงผลใหเกิดความขัดแยงและเกิดปญหาของสมาชิกบางกลุมในสังคม  
ความลมเหลวในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจึงสงผลใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา เชน ปญหาความยากจนที่เกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ประชากรขาดการศึกษา รายไดไมสม่ําเสมอ หรือไมพอกับรายจาย สงผลตอการ
ดําเนินชีวิต คานิยมที่ผิดและความอบอุนในครอบครัว ซึ่งครอบครัวเปนหนวยงานทางสังคมระดับพื้นฐานของ             
ประเทศ แตมีความสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เพราะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของประชากรในประเทศ        
ดังนั้นเมื่อครอบครัวมีปญหา ปญหาเหลานั้น จะถูกเชื่อมโยงไปสูปญหาสังคมโดยรวมในบริบทของประเทศ จากผลการ
สํารวจปญหาของสังคมไทย โดยคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย) ยังคงพบวายาเสพติดเปนสวนหนึ่งของปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น รัฐบาลจึงไดมีมติเห็นชอบ   
ในหลักการของปฏิบัติการประเทศไทยเขมแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืนเพื่อเปนแนวทางหลักในการปองกัน และแกไข
ปญหายาเสพติดของประเทศตอไป 

๓.๔ ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological Component = T)  

๑) ความกาวหนาของเทคโนโลยี 
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน เปนผลมาจากความกาวหนาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนา กระบวนการผลิตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดทันทวงทีทําใหหนวยงานตางๆ  ไมสามารถพัฒนาระบบงานไดทันตาม                    
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได รวมทั้งการขยายตัวของอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการ โดยใชความรู  
เปนฐาน (Knowledge-based Economy) หรือการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจยุคโมเลกุล (Molecular Economy)    
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผนวกกับศาสตรตางๆ ที่มีสวนสําคัญของเศรษฐกิจยุคโมเลกุล       
นี้คือเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี และวัสดุศาสตร  ดังนั้นความรูจึงเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Knowledge-driven Development)  

ดังจะเห็นไดจากผูประกอบธุรกิจดานเครื่องสําอางไดนํานาโนเทคโนโลยีมาใชกับผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางมากขึ้น รวมทั้งนํามากลาวอางในการโฆษณาเครื่องสําอางนี้ วามีอนุภาคระดับนาโน ซึ่งก็ไดรับความนิยม
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และความสนใจจากผูบริโภคเปนอยางมาก อยางไรก็ตามยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับขอมูลทางวิชาการที่จะใชอางอิง            
ถึงผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เนื่องจากขอมูลสวนใหญในขณะนี้เปนขอมูลที่วิจัยเพื่อประโยชน
ทางการคา ยังขาดการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาขอสรุปเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพอนามัย เพื่อเปนขอมูลอางอิง              
ในการคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยอยางเปนปจจุบันดวย  

๒) การเขาถึง/ชองทางของเทคโนโลยี  
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 

Communication Technology) ทําใหการติดตอสื่อสาร และการแพรกระจายขอมูล ขาวสาร และความรู เปนไป
อยางไรพรมแดน  ทําใหการดํารงชีวิตของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ในปจจุบันมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและมีศักยภาพมากขึ้น  โดยสามารถที่จะตอเปนระบบเครือขาย  
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันไดทุกหนทุกแหง ทําใหผูใชไดเขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงไปทั่วโลก 
ซึ่งก็มีทั้งขอมูลความรูที่ดีมีประโยชน และขอมูลที่ไมมีประโยชนหรือไมถูกตองแอบแฝงปะปนกันอยู ขึ้นอยูกับ
วิจารณญาณและความรูของผูใช ที่จะแยกแยะวาขอมูลใดถูกตองหรือขอมูลใดไมถูกตอง คนที่มีคานยิมและทัศนคติทีผ่ิด 
มักจะถูกหลอกลวงไดงาย สังเกตไดจากปจจุบัน มีการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพผานทางอินเตอรเน็ตเกิดขึ้นมากมาย 
เนื่องจากกลุมเปาหมายมีอยูทั่วโลก ดังนั้นปญหาที่พบสวนใหญเปนปญหาการโฆษณาทีไ่มไดรับอนุญาต ขอมูลที่ใหนั้น
เกินจริง เปนเท็จ หรือหลอกลวงผูบริโภคใหหลงเชื่อคําโฆษณา แตอยางที่กลาวขางตนขอมูลความรูที่ดีและมีประโยชน
ก็มีอยูใหเห็นทางอินเตอรเน็ต  ซึ่งก็เปนชองทางที่หลายภาคสวนไดนําเขาขอมูล เพื่อเปนการเผยแพรความรู       
ใหกับประชาชนโดยทั่วไป 

โดยสรุปเมื่อวิเคราะหปจจัยแวดลอมตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียน         
ยาเสพติดแลว พบวาการดําเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตองมุงเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาประยุกตใชในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบใหยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ สารตั้งตน และเคมีภัณฑจําเปน
ใหอยูในกรอบของกฎหมาย ตลอดจนกําหนดแนวทางและมาตรการเพื่อไมใหยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์สารตั้งตน 
และเคมีภัณฑจําเปนมีการรั่วไหลออกนอกระบบและมีการนําไปใชในทางที่ผิด ควบคูกับการจัดทําตนทุน และมุงเนน
การพัฒนาบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหมีสมรรถนะสูงอยางตอเนื่อง  
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๔. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis)  

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดนําปจจัยแวดลอมภายนอกและปจจัยแวดลอมภายในของ             
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มาประกอบการวิเคราะหและกําหนดจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม หรือความทาทาย (Threat) ของ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (SWOT 
Analysis) เพื่อกําหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้  

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

 S๑  เปนหนวยงานของรัฐที่สามารถหารายไดจากการ
ดําเนินงานได 

 S๒  ไมมีคูแขงทางการคา ทําใหมีอํานาจในการตอรอง  

 S๓  มีเภสัชกรประจํา เปนผูมีความรูคอยใหบริการ
ตลอดเวลา  

 S๔  มีภาพลักษณที่ดี เนื่องจากเปนหนวยงาน 
ในการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร         
และยาสามารถสรางความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น           
ไดมากกวาบริษัทยาท่ัวไป  

 S๕ มีกฎหมายรองรับการบริหารจัดการวัตถุเสพติด
สําหรับใชในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน  เพื่อความ
มั่นคงของประเทศ 

 S๖  เปนศูนยขอมูลดานวัตถุเสพติดท่ีจําหนาย  
โดยใหบริการขอมูลขาวสารวัตถุเสพติดแกประชาชน 
สถานพยาบาล ผูประกอบการ  และหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาสูตร
รูปแบบผลิตภัณฑขึ้นใชเองในประเทศไดอยางถูกตอง 

 S๗  หนวยงานของรัฐเพียงองคกรเดียวที่มีสิทธิจัดหา
และจําหนาย วัตถุเสพติดสําเร็จรูปที่ใชในทางการ 
แพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม ตามกฎหมาย
ที่เก่ียวของ 
 

 W๑  แมเปนหนวยงานอิสระภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แตยังตอง
บริหารงานตามระเบียบราชการ ทําใหมีความคลองตัว
ต่ํา 

 W๒  ไมสามารถดําเนินการพัฒนาระบบการสั่งซื้อและ
จําหนายวัตถุเสพติดใหกับผูรับบริการในเชิงพาณิชย 

 W๓  ยังไมสามารถพัฒนาบุคลากรของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ใหมีความเชี่ยวชาญดานการ
จัดการและการปฏิบัติการเฉพาะดานในระดับสากล 

 W๔  โครงสรางอัตราขาราชการไมเพียงพอกับภารกิจ
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 W๕  ขาดการนําฐานขอมูลของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
เพื่อนําไปใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และประโยชน
สูงสุด 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

 O๑ มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัย  
ทีส่ามารถนํามาใชสนับสนุนการดําเนินงาน 

 O๒ มีสถานะทางการเงินเอื้ออํานวยใหสามารถ
ลงทุน  เพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  

 O๓ มีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือขาย  
ทีเ่ขมแข็งในการทํางานดานตางๆ ในระดับพื้นที ่         
ทั่วประเทศ 

 

 T๑  จําเปนจะตองนําเขายาเสพติดที่มีความสําคัญ 
ในทางการแพทยจากตางประเทศสวนใหญ 

 T๒ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการวิจัย และพัฒนาวัตถุ  
เสพติดเพ่ือการผลิตใชเองในประเทศไมเอ้ืออํานวย 

 T๓  การเปดการคาเสรี AEC ที่มุงเนนการอํานวยความ
สะดวกในทางการคา  ลดการตรวจสอบทั้งการนําเขา
สงออก อาจทําใหเกิดการรั่วไหลของสารตั้งตน หรือ 
ยาเสพติดใหโทษทีใ่ชในทางการแพทย วัตถุออกฤทธิ์ฯ 

 T๔  ความตองการสารตั้งตนยาเสพติด  เพื่อนําไปทํา 
ยาเสพติดเพื่อจําหนายเพิ่มมากขึ้น 

 T๕  กฎระเบียบไมเอื้ออํานวยตอการสั่งใชวัตถุเสพติด
ของแพทย  

 T๖  นโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เขมงวด อาจจะทํา
ใหประชาชนเขาถึงวัตถุเสพติที่ใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรมไดนอยลง 
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๕. จุดเนนทางกลยุทธ (Strategic Issues) ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

  ๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

    กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดตองเรงพัฒนาระบบสารสนเทศ  ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ภายในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และเพื่อการเชื่อมตอ สื่อสารกับองคกรภายนอกและลูกคา เนื่องจาก
สถานการณปจจุบันของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีเอกสารและขอมูลตางๆจํานวนมากท่ีมีความจําเปน สําหรับ
ใชเปนหลักฐานในการควบคุมและตรวจสอบ ทั้งในสวนการจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ลูกคา ตลอดจนดานการเงิน 
และบัญชี และจะตองมีการเตรียมการสําหรับการสื่อสารภายในองคกรและการสื่อสารระหวางกลุมเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพติดและลูกคา ดังนั้นถามีการนําระบบเทคโนโลยีสารเทศมาใชในระบบงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
อยางเต็มรูปแบบ ก็จะทําใหระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของผูมีสวนได 
สวนเสีย และลูกคาไดมากที่สุด 

 
  ๒. การพัฒนาบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

    ปจจุบันบุคลากรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประกอบดวยขาราชการประจํา ๙ อัตรา       
ซึ่งเปนวิชาชีพทางเภสัชกรรม ลูกจางประจํา ๓๓ อัตรา พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ๓๒ อัตรา จะเห็นไดวา
อัตรากําลังของลูกจางประจํา และพนักงานเงินทุนฯ มีเปนจํานวนมากหลากหลายวิชาชีพ ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน 
พันธกิจ และเปาประสงค กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาทรัพยากรบุคคล          
ใหเปนบุคลากรที่ดี มีความเชี่ยวชาญ เรียนรูพัฒนางานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้บุคลากรที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เหมาะสม
กับงานขององคกร จะเปนจุดมุงเนนที่สําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับองคกร 
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๖. ยุทธศาสตรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

เพื่อใหการดําเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
ในปงบประมาณ ๒๕๖๐–๒๕๖๔ บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไดจัดทํายุทธศาสตร ๔ ดาน และกําหนด     
กลยุทธภายใตแตละยุทธศาสตร ดังนี้  

 ยุทธศาสตรที่ ๑  เพิ่มประสิทธิภาพและสรางความมั่นคงดานการเงินของกลุมเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด (Financial Perspective)  

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินและระบบบริหารจัดการสินคาคงคลังของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ   

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective)  

๑. ดําเนินการใหมีการจัดซื้อจัดจางวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยใหเพียงพอและเหมาะสม  
๒. จําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยใหกับผูที่ไดรับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนด  

จุดแข็ง (Strength : S) จุดออน (Weakness : W) เปาประสงค (Goals) 

 S๔  มีภาพลักษณที่ดี  เนื่องจากเปน
หนวยงานในการกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สามารถ 
สรางความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น ได
มากกวาบริษัทยาทั่วไป 

 S๗  หนวยงานของรัฐเพียงองคกรเดียว
ที่มีสิทธิจัดหา คดัเลือก  และนําเขา
วัตถุดิบวัตถุเสพติดและวตัถุเสพตดิ
สําเรจ็รูปที่ใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตร และอตุสาหกรรม ตาม
กฎหมายที่เกีย่วของ 

 

 W๑  แมเปนหนวยงานอิสระภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
แตยังตองบริหารงานตามระเบียบ
ราชการ ทําใหมีความคลองตัวต่ํา 

 W๒  ไมสามารถดําเนินการพัฒนา
ระบบการสั่งซื้อและจําหนาย 
วัตถุเสพตดิใหกับผูรับบริการในเชิง
พาณิชย 

 W๕  ขาดการนําฐานขอมูลของ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสยี เพื่อนําไปใช 
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และเกดิ
ประโยชนสูงสุด 

 

 สรางความมั่นคงทางการเงิน 
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

โอกาส (Opportunity : O) ภัยคุกคาม (Threat : T) ตัวชี้วัด (KPIs) 
 O๑ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         

ทีท่ันสมัย ที่สามารถนํามาใชสนบัสนุน
การดําเนินงาน 

 O๒  มีสถานะทางการเงินเอื้ออํานวย
ใหสามารถลงทุน  เพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

 O๓  มีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
เครือขายที่เขมแข็งในการทํางานดาน
ตางๆ ในระดับพื้นท่ีทั่วประเทศ 

 T๑  จําเปนจะตองนําเขายาเสพติด
ที่มีความสําคัญในทางการแพทย
จากตางประเทศสวนใหญ 

 T๒  กฎหมายที่เกีย่วของกับการ
วิจัย และพัฒนาวัตถุเสพตดิ   
เพื่อการผลิตใชเองในประเทศไม
เอื้ออํานวย 

 T๕  กฎระเบียบไมเอื้ออํานวยตอ
การสั่งใชวัตถุเสพติดของแพทย 

 รอยละคาใชจายบริหารตอรายไดรวม 
 อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและตอบสนองความตองการของผูมีสวนได   
สวนเสีย (Stakeholder Perspective)  

โดยมุงเนนสรางความพึงพอใจ เชื่อมั่นในสินคา บริการ และสรางความมั่นคงทางวัตถุเสพติดที่ใชใน 
ทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective)  
๑. เนนกระบวนการและประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ รวมทั้งการวิเคราะห และการหา          

สาเหตุของขอรองเรียน ซึ่งนําไปสูการแกไขปญหาและการจัดการขอรองเรียน  
๒. สรางความมั่นคงทางวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม  

จุดแข็ง (Strength : S) จุดออน (Weakness : W) เปาประสงค (Goals) 
 S๒  ไมมีคูแขงทางการคา ทําใหมอีํานาจ

ในการตอรอง 

 S๔ มีภาพลักษณที่ดี เนื่องจากเปน
หนวยงานในการกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สามารถ
สรางความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น  

 S๖  เปนศูนยขอมลูดานวัตถเุสพตดิ 
ที่จําหนาย โดยใหบริการขอมูลขาวสาร
วัตถุเสพตดิแกประชาชน สถานพยาบาล 
ผูประกอบการและหนวยงานที่เกีย่วของ 
รวมถึงการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาสูตร
รูปแบบผลิตภัณฑขึ้นใชเองในประเทศได
อยางถูกตอง 

 S๗  หนวยงานของรัฐเพียงองคกรเดียว 
ที่มีสิทธิจัดหาและจาํหนายวัตถเุสพติด
สําเรจ็รูปที่ใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตร และอตุสาหกรรม  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 W๑  แมเปนหนวยงานอิสระภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา แตยงั
ตองบริหารงานตามระเบียบราชการ 
ทําใหมีความคลองตัวต่ํา 

 W๓  ยังไมสามารถพัฒนาบุคลากร
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 
ใหมีความเชี่ยวชาญดานการจดัการ
และการปฏิบัติการเฉพาะดานใน
ระดับสากล 

 W๔  โครงสรางอัตราขาราชการ  
ไมเพียงพอกับภารกิจของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ 

 W๕  ขาดการนําฐานขอมูลของกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนําไปใชได
อยางเต็มประสิทธิภาพ และ            
เกิดประโยชนสูงสุด 

 สรางความพึงพอใจและเช่ือมั่นใน
สินคาและบริการ 

 เนนกระบวนการสรางความสมัพันธ 
และประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ รวมทั้งการวิเคราะห 
และการหาสาเหตุของขอรองเรียน 

 สรางความมั่นคงทางวัตถุเสพตดิ         
ที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร 
และอุตสาหกรรม  

โอกาส (Opportunity : O) ภัยคุกคาม (Threat : T) ตัวชี้วัด (KPIs) 
 O๑  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทีท่ันสมัย ที่สามารถนํามาใชสนบัสนุน
การดําเนินงาน 

 O๒  มีสถานะทางการเงินเอื้ออํานวยให
สามารถลงทุน เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพ 

 O๓  มีสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั 
เครือขายที่เขมแข็งในการทํางานดาน
ตางๆ ในระดับพื้นที่ท่ัวประเทศ  

 

 T๑  จําเปนจะตองนําเขายาเสพตดิ 
ที่มีความสําคัญในทางการแพทย 
จากตางประเทศสวนใหญ 

 T๒  กฎหมายที่เกีย่วของกับการวิจัย 
และพัฒนาวัตถุเสพติดเพื่อการผลติ
ใชเองในประเทศไมเอื้ออํานวย 

 T๓ การเปดการคาเสรี AEC  
ที่มุงเนนการอํานวยความสะดวก
ในทางการคา ลดการตรวจสอบทัง้
การนําเขาสงออก อาจทําใหเกิดการ
รั่วไหลของสารตั้งตน หรือยาเสพตดิ
ที่ใชในทางการแพทยวัตถุออกฤทธิ์ฯ 

 รอยละของความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (ผูซื้อและผูขาย) 

 รอยละความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ 

 รอยละของรายการยาเพื่อการ
สํารองวัตถุเสพติดที่ใชในทาง
การแพทยในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

 การรวบรวมขอรองเรียน ขอวิจารณ 
จากผูปฎิบตัิที่ไดสัมภาษณ
ผูรับบริการที่ไมพึงพอใจ 
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ยุทธศาสตรที่ ๓  เพิ่มประสิทธิภาพดานปฏิบัติการ (Internal Business Perspective)  
โดยมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Process) คุณภาพของผลิตภัณฑและการ

บริการ (Product) การจัดการ (Management) และการสื่อสาร ประชาสัมพันธการดําเนินงาน (Communication)  

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective)  
๑. จัดทําแนวทาง และกําหนดรายการยาที่ไดรับการจัดทําบัญชี Multi brands  
๒. พัฒนาระบบการสั่งซื้อวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย  ใหกับผูรับบริการผานระบบออนไลนที่มี

ประสิทธิภาพ 
๓. บริหารจัดการวัตถุเสพติดทุกรายการที่จําหนายใหมคีุณภาพตามมาตรฐาน 
๔. สงเสริมภาพลักษณและสรางความสัมพันธที่ดีระหวางองคกร สังคม และชุมชนใหมีประสิทธิภาพ 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดออน (Weakness : W) เปาประสงค (Goals) 
 S๒ ไมมีคูแขงทางการคาทําใหมีอํานาจ

ในการตอรอง 

 S๕ มีกฎหมายรองรับการบริหารคลัง
และดํา เนินการสํารองวัตถุ เสพติด
สําหรับใชในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน
เพื่อความมั่นคงของประเทศ 

 S๖  เปนศูนยขอมลูดานวัตถเุสพตดิ 
ที่จําหนาย โดยใหบริการขอมูลขาวสาร
วัตถุเสพตดิแกประชาชน 
สถานพยาบาล ผูประกอบการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการ
สนับสนุน วิจัย และพัฒนาสตูรรูปแบบ
ผลิตภณัฑขึ้นใชเองในประเทศไดอยาง
ถูกตอง 

 S๗  หนวยงานของรัฐเพียงองคกรเดียว
ที่มีสิทธิจัดหา คดัเลือก  และนําเขา
วัตถุดิบ  วัตถุเสพติด  และวตัถุเสพติด
สําเรจ็รูป  ที่ใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตร และอตุสาหกรรม ตาม
กฎหมายที่เกีย่วของ 

 W๑  แมเปนหนวยงานอิสระภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา แตยงั
ตองบริหารงานตามระเบียบราชการ 
ทําใหมีความคลองตัวต่ํา 

 W๓  ยังไมสามารถพัฒนาบุคลากร
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ใหมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการ
และการปฏิบัติการเฉพาะดาน 
ในระดับสากล 

 W๔  โครงสรางอัตรากําลัง 
ไมเหมาะสม กับภารกิจในปจจุบัน 

 W๕   ขาดการนําฐานขอมูลของกลุม 
ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนําไปใชได
อยางเต็มประสิทธิภาพ และประโยชน
สูงสุด 

 ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
 ประสิทธิภาพ/คณุภาพของผลิตภณัฑ

และการบริการ (Product) 

 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
ประชาสมัพันธการดําเนินงาน 
(Communication) 

 การจัดการ (Management) 
 

โอกาส (Opportunity : O) ภัยคุกคาม (Threat : T) ตัวชี้วัด (KPIs) 
 O๑  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทีท่ันสมัย ที่สามารถนํามาใชสนบัสนุน
การดําเนินงาน 

 O๒  มีสถานะทางการเงินเอื้ออํานวย
ใหสามารถลงทุน เพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพ 

 O๓  มีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เครือขายที่เขมแข็งในการทํางานดาน
ตางๆ ในระดับพื้นท่ีทั่วประเทศ 

 T๑  จําเปนจะตองนําเขายาเสพติด 
ที่มีความสําคัญในทางการแพทย  
จากตางประเทศสวนใหญ 

 T๒ การครอบครองสิทธิบัตร
ทรัพยสินทางปญญาของบริษัทช้ันนํา
ผลิตยาเสพติดในตางประเทศ ทําให 
ไมสามารถพัฒนายาเสพติดที่
ใกลเคียงกัน ในประเทศไทยได 

 ระดับความสําเร็จของการเบิกจายเงิน
ตามที่ไดรับอนุมตัิ  และรายงานทาง 
การเงิน 

 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนา
โปรแกรมสั่งซื้อและรายงานออนไลน 

 จํานวนและรายการยาที่ไดรับการจัดทํา
บัญชี Multi brands ในกรณียาจําเปน 
หรือยาที่มี ขอรองเรียน 
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ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการเรียนรู  พัฒนา และสรางนวัตกรรม (Learning & Innovation)          
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

โดยมุงเนนการพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความสุขในการทํางาน
และพัฒนาระบบขอมูล ขาวสาร ฐานขอมูล มีความทันสมัย และมีการจัดการความรูและนวัตกรรมอยางเปนระบบ 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective)  
๑. พัฒนาระบบบริหารกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ 
๒. เพิ่มทักษะและขวัญกําลังใจในการทํางานของบุคลากรอยางทั่วถึง 
๓. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูใหไดเกณฑมาตรฐาน  
๔. พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยเพ่ือตอบสนองตอลูกคา 
๕. สนับสนุนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชทางสารสนเทศ ใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน  

จุดแข็ง (Strength : S) จุดออน (Weakness : W) เปาประสงค (Goals) 
 S๑  เปนหนวยงานของรัฐที่สามารถ

หารายไดจากการดําเนินงานได 

 S๒  ไมมีคูแขงทางการคา ทําใหมี
อํานาจในการตอรอง 

 S๔  มีภาพลักษณที่ดี เนื่องจากเปน
หนวยงานในการกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา สามารถสรางความเชื่อถือ 
ความเชื่อมั่น ไดมากกวาบริษัทยา
ทั่วไป 

 S๗  หนวยงานของรัฐเพียงองคกร
เดียวที่มสีิทธิจัดหา คดัเลือกและ
นําเขาวัตถุดิบวัตถเุสพตดิและวัตถุ
เสพติดสําเร็จรูปที่ใชในทาง
การแพทย วิทยาศาสตร และ
อุตสาหกรรม ตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของ 

 W๑  แมเปนหนวยงานอิสระภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา แตยงั
ตองบริหารงานตามระเบียบราชการ 
ทําใหมีความคลองตัวต่ํา 

 W๒ ไมสามารถดําเนินการพัฒนา
ระบบการสั่งซื้อและจําหนายวัตถุเสพ
ติดใหกับผูรับบริการในเชิงพาณิชย 

 W๔ ยังไมสามารถพัฒนาบุคลากรของ
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหมี
ความเชี่ยวชาญดานการจัดการและ
การปฏิบัติการเฉพาะดานในระดับ
สากล 

 W๕  ขาดการนําฐานขอมูลของกลุม       
ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนําไปใชได
อยางเต็มประสิทธิภาพ และประโยชน
สูงสุด 

 ระบบบริหารกลุมเงินทุนหมุนเวียน           
ยาเสพติดมีประสิทธิภาพ 

 บุคลากรมีสมรรถนะมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและมีความสุขใน
การทํางาน 

 พัฒนาระบบบริหารจดัการความรู
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

 พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความ
เหมาะสมกับการดําเนินงานของกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 
 

โอกาส (Opportunity : O) ภัยคุกคาม (Threat : T) ตัวชี้วัด (KPIs) 
 O๑  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทีท่ันสมัย สามารถนํามาใชสนับสนุน 
การดําเนินงาน 

 O๒ มีสถานะทางการเงินเอื้ออํานวย
ใหสามารถลงทุน เพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  

 O๓  มีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เครือขายที่เขมแข็งในการทํางาน
ดานตางๆ ในระดับพื้นที่ท่ัวประเทศ 

 

 T๑  จําเปนจะตองนําเขายาเสพติด 
ทีม่ีความสําคัญในทางการแพทย  
จากตางประเทศ  

 T๒  กฎระเบียบไมเอื้ออํานวยตอการ
สั่งใชวัตถุเสพติดของแพทย 

 T๓  การเปดการคาเสรี AEC ที่มุงเนน
การอํานวยความสะดวกในทางการคา  
ลดการตรวจสอบทั้งการนําเขาสงออก 
อาจทําใหเกิดการรั่วไหลของสารตั้งตน 
หรือยาเสพติดใหโทษที่ใชในทางการ 
แพทยวัตถุออกฤทธิ ์

 ระดับความสําเร็จในการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิใหมี
ประสิทธิภาพ 

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
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๗. ตารางการวิเคราะห TOWS Matrix 

 ปจจัยภายนอก โอกาส 
(Opportunity) 

ปจจัยภายนอก ภัยคุกคาม (Threat) 

 ๑) O๑  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีท่ันสมัย ที่สามารถนํามาใช
สนับสนุนการดําเนินงาน 

๒) O๒ มีสถานะทางการเงินเอื้ออํานวย
ใหสามารถลงทุน เพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

๓) O๓  มีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เครือขายที่ เขมแข็งในการทํางาน
ดานตางๆ ในระดับพื้นที่ท่ัวประเทศ 

 

๑) T๑  จําเปนจะตองนําเขายาเสพติด
ที่มีความสําคัญในทางการแพทยจาก
ตางประเทศสวนใหญ 

๒) T๒  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
และพัฒนาวัตถุเสพติดเพื่อการผลิต
ใชเองในประเทศไมเอื้ออํานวย 

๓) T๓ การเปดการคาเสรี AEC  
ที่มุงเนนการอํานวยความสะดวก
ในทางการคา  ลดการตรวจสอบทั้ง
การนําเขาสงออก อาจทําใหเกิดการ
รั่วไหลของสารตั้งตน หรือยาเสพตดิ
ใหโทษที่ใชในทางการแพทย           
วัตถุออกฤทธิ์ฯ 

๔) T๔ กฎระเบียบไมเอื้ออํานวยตอการ
สั่งใชวัตถุเสพติดของแพทย 

ปจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) SO ST 
๑) S๕  มีกฎหมายรองรับการบริหารคลังและ

ดําเนินการสํารองวัตถุเสพติดสําหรับใช           
ในยามปกติและภาวะฉุกเฉินเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ 

๒) S๔ มีภาพลักษณที่ดี เนื่องจากเปน
หนวยงานในการกํากับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาสามารถสราง
ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น ไดมากกวาบริษัท
ยาทั่วไป 

๓) S๗ หนวยงานของรัฐเพียงองคกรเดียว         
ที่มีสิทธิจัดหา คดัเลือกและนําเขาวัตถุดิบ
วัตถุเสพตดิและวัตถุเสพติดสําเร็จรูปที่ใช
ในทางการแพทย วิทยาศาสตร และ
อุตสาหกรรมตามกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

๔) S๒ ไมมีคูแขงทางการคา ทําใหมีอาํนาจ           
ในการตอรอง 

๕) S๖ เปนศูนยขอมลูดานวตัถุเสพตดิ 
ที่จําหนาย โดยใหบริการขอมูลขาวสาร           
วัตถุเสพตดิแกประชาชน สถานพยาบาล 
ผูประกอบการและหนวยงานที่เกีย่วของ 
รวมถึงการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาสูตร
รูปแบบผลิตภัณฑขึ้นใชเองในประเทศได
อยางถูกตอง 

๑. การใชจายอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. การบริหารจัดการงบประมาณ              

มีความรวดเร็ว โปรงใส  และ
ตรวจสอบได 

๓. ศึกษาและพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการยา วตัถุเสพติดที่ใชในทาง
การแพทยในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

 
 
 

๑. สงเสริมภาพลักษณ และการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา   
ใหมีประสิทธิภาพ (CSR) 

๒. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation  
Procedure: SOP) ใหเหมาะสมกบั
การทํางานในปจจุบัน 

๓. พัฒนาระบบบัญชีวัตถุเสพตดิที่ใช
ในทางการแพทยท่ีเปน Multi 
brands  
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ปจจัยภายใน จุดออน (Weaknesses) WO WT 
๑) W๑ แมเปนหนวยงานอิสระภายใต          

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา แตยังตองบริหารงานตาม
ระเบียบราชการ ทําใหมีความคลองตัวต่ํา 

๒) W๓ ยังไมสามารถพัฒนาบุคลากรของกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ ใหมีความ
เชี่ยวชาญดานการจัดการและการ
ปฏิบัติการเฉพาะดานในระดับสากล 

๓) W๕ ขาดการนําฐานขอมลูของกลุมผูมสีวน
ไดสวนเสีย เพื่อนําไปใชไดอยางเตม็
ประสิทธิภาพ และประโยชนสูงสดุ 

๔) W๒ ไมสามารถดําเนินการพัฒนาระบบการ
สั่งซื้อและจาํหนายวัตถเุสพตดิใหกบั
ผูรับบริการในเชิงพาณิชย 

 

๑. ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพและชองทาง
ใหบริการลูกคาทั้งการซื้อและ           
การขาย 

๓. เพิ่มทักษะและขวัญกําลังใจในการ
ทํางานของบุคลากรอยางท่ัวถึง 

๔. พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัย
เพื่อตอบสนองตอลูกคา 

๕. สนับสนุนอุปกรณเครื่องมือ           
เครื่องใชทางสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และใหเหมาะสมตอ
การปฏิบัติงาน 

 

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนําฐานขอมูลของกลุมผูมีสวนได
สวนเสีย เพื่อนําไปใชไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ และประโยชนสูงสุด 

๒. พัฒนาแนวทางในการรวบรวม           
องคความรูของกลุมเงินทุนฯ 
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๘. ยุทธศาสตร (Strategies) และวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective)  

เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาประสงคของแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตรหลัก  

 
ยุทธศาสตร (Strategies) วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

(Strategic Objective) 
กลยุทธ 

 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพและสราง         
ความมั่นคงดานการเงินของกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
(Financial Perspective) 
 

 
๑) ดําเนินการใหมีการจัดซื้อจัดจางวัตถุเสพติดที่ใช
ในทางการแพทยใหเพียงพอและเหมาะสม 
๒) จําหนายวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทยผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนด 
 

 
๑.๑ บริหารจัดการดานการเงินการคลัง
ของกลุมเงินทุนฯ ใหมีประสิทธิภาพ 
 

 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการและตอบสนองตอบ
ความตองการของผูมีสวนได 
สวนเสยี (Stakeholder 
Perspective) 

 
๑) เนนกระบวนการและประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ รวมทั้งการวิเคราะห และการหาสาเหตุของ
ขอรองเรียน ซึ่งนําไปสูการแกไขปญหาและการจัดการ
ขอรองเรียน  
๒) สรางความมั่นคงทางวัตถุเสพติดที่ใชในทางการ 
แพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม  
 

 
๒.๑ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
๒.๒ ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย     
ที่เขารวมโครงการ 
๒.๓ บริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ใชใน 
ทางการแพทยในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 
 

 
๓.เพ่ิมประสิทธภิาพดาน
ปฏิบัติการ (Internal Business 
Perspective) 
 
 

 
๑) จัดทําแนวทาง และกําหนดรายการยาที่ไดรับการ
จัดทําบัญชี Multi brands  
๒) พัฒนาระบบการสั่งซื้อวัตถุเสพติดที่ใชในทาง 
การแพทยใหกับผูรับบริการผานระบบออนไลน   
ทีม่ีประสิทธิภาพ 
๓) บริหารจัดการวัตถุเสพติดทุกรายการที่จําหนายใหมี

คุณภาพตามมาตรฐาน 
๔) สงเสริมภาพลักษณและสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางองคกร สังคม และชุมชนใหมีประสิทธิภาพ 
 

 
๓.๑ บริหารจัดการรายการยาที่ไดรับ
การจัดทําบัญชี Multi brands ในกรณี
ยาจําเปนหรือยาที่ไดรับขอรองเรียน 
๓.๒ พัฒนาระบบการสั่งซื้อวัตถุเสพติด
ที่ใชในทางการแพทย  ใหกับผูรับบริการ
ผานระบบออนไลนที่มีประสิทธิภาพ 
๓.๓ บริหารจัดการวตัถุเสพติด 
ทุกรายการที่จําหนาย ใหมีคณุภาพตาม
มาตรฐาน 
๓.๔ สงเสริมภาพลักษณและสราง
ความสัมพันธที่ดรีะหวางองคกร สงัคม 
และชุมชนใหมีประสิทธิภาพ 
 

 
๔. ดานการเรียนรู พัฒนา และ
สรางนวัตกรรม (Learning &  
Innovation)  
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพติด 
 
 

 
๑) พัฒนาระบบบริหารกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ      
ใหมีประสิทธิภาพ 
๒) เพิ่มทักษะและขวญักําลังใจในการทํางานของ
บุคลากรอยางท่ัวถึง 
๓) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูของกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  ใหไดเกณฑมาตรฐาน  
 

 
๔.๑ พัฒนาระบบบรหิารกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิใหมีประสิทธิภาพ 
๔.๒ เพิ่มทักษะและขวัญกําลังใจในการ
ทํางานของบุคลากรอยางท่ัวถึง 
๔.๓ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ความรูของกลุมเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพตดิใหไดเกณฑมาตรฐาน  



 

 
๓๔ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร (Strategies) วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Objective) 

กลยุทธ 

๔) พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยเพื่อตอบสนองตอ
ลูกคา 
๕) สนับสนุนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชทางสารสนเทศ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และใหเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน  
 
 

๔.๔ พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัย
เพื่อตอบสนองตอลูกคา 
๔.๕ สนับสนุนอุปกรณเครื่องมือเครื่อง 
ใชทางสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และใหเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน  
 

  



 

 
๓๕ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๙. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของแผนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร กลยุทธ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 

ยุทธศาสตรที่ ๑  เพิ่ม
ประสิทธิภาพและสรางความ
มั่นคงดานการเงินของกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ  
(Financial Perspective) 

๑.๑ บริหารจัดการดาน
การเงินการคลังของกลุม
เงินทุนฯ ใหมีประสิทธิภาพ 

๑) มีการพัฒนาระบบบรหิารจดัการ
สินคาคงคลังเพื่อบริหารการจัดซื้อจัด
จางวัตถุเสพตดิที่ใชในทางการแพทย
ใหมีประสิทธิภาพ มากขึ้น  

๒) มีการบริหารจัดการรอยละ 
คาใชจายบริหารตอรายไดรวมที่เปน
ระบบ และมีมาตรฐานชัดเจน 

 

๑) การบริหารจัดการสินคา        
คงคลังมีความถูกตอง 
บริหารงานไดสะดวก 
รวดเร็ว  และเพียงพอตอ
ความตองการของผูใช 
บริการ 

๒) คาใชจายบริหารตอ
รายไดรวมลดลง และ
อัตราการหมุนเวียนของ
สินคาคงคลังมากขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ ๒  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการ
และตอบสนองความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder Perspective) 

๒.๑ ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

มีระบบรับขอรองเรียนทั้งดานบริการ
และสาํรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ในดานคณุภาพ
ผลิตภณัฑผานเว็บไซตกลุมเงินทุน 

ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย         
มีความพึงพอใจ และเชื่อมั่น          
ในคุณภาพผลิตภัณฑและการ
ใหบริการที่ดีขึน้ 

๒.๒ บริหารจัดการวัตถุเสพติด
ที่ใชในทางการแพทยในกรณี
ฉุกเฉิน/จลาจล 

๑) มีการศึกษา รวบรวม รายการ
วัตถุเสพตดิทีใ่ชในทางการแพทย 
ในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

   ๑.๑ มีการจัดทํารายการปริมาณ
การจัดหาวตัถุเสพติดที่ใชในทาง
การแพทย  ในกรณีฉุกเฉิน 

   ๑.๒ จัดทํารายการปริมาณการ
จัดหาวัตถุเสพตดิที่ใชในทาง
การแพทย  ในกรณีที่เกิดเหตุจลาจล 

มีความมั่นคงทางวัตถุเสพติด
ที่ใชในทางการแพทย ในกรณี
ฉุกเฉิน/จลาจล 

ยุทธศาสตรที่ ๓  เพิ่ม
ประสิทธิภาพดานปฏิบัติการ 
(Internal Business 
Perspective) 

๓.๑ มีการดําเนินงานตามแผน
ที่กําหนด 

 

 

มีระบบการตดิตาม  และจัดสง 
รายงานทางการเงินใหกรมบัญช ี
กลาง ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เพื่อใหเกิดความนาเชื่อ           
ในรายงานทางการเงินและให        
กลุมเงินทุนฯ เปนองคกรที่มี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

๓.๒ บริหารจัดการรายการยา
ที่ไดรับการจัดทําบญัชี Multi 
brands  ในกรณียาจําเปน 
หรือยาที่มีขอรองเรยีน 

๑) มีการศึกษาและจัดทําแนวทาง 
และกําหนดรายการยาที่ไดรับการ
จัดทําบัญชี Multi brands 
   ๑.๑ จัดประชุมคณะทํางาน / ผูที่
เกี่ยวของ และใหคํานิยามของ 
ยาจําเปน และยาที่มีขอรองเรียน 
   ๑.๒ ประชุมชี้แจง และทําความ
เขาใจใหแกผูประกอบการทราบ
แนวทางหลักเกณฑ 

ผูประกอบการและผูใชบริการ         
มีความเขาใจหลักเกณฑ และ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง         
เปนมาตรฐานเดยีวกันในการ
กําหนดบัญชี Multi brands 



 

 
๓๖ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 

ยุทธศาสตรที่ ๓  เพิ่ม
ประสิทธิภาพดานปฏิบัติการ 
(Internal Business 
Perspective) 

๓.๓ พัฒนาระบบการสั่งซื้อ
วัตถุเสพตดิที่ใชในทาง
การแพทย  ใหกับผูรับบริการ
ผานระบบออนไลนทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

มีการสาํรวจและนําผลจากการ
สํารวจ การสั่งซื้อวัตถุเสพติดที่ใช
ในทางการแพทย ใหกับผูรับบริการ
ผานระบบออนไลน มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการสั่งซื้อวัตถุเสพติดท่ี
ใชในทางการแพทย 

การใหบริการสั่งซื้อวัตถ ุ
เสพติดที่ใชในทางการแพทย
ใหกับผูรับบริการผานระบบ
ออนไลน มีความสะดวกมาก
ขึน้และมีความพึงพอใจมาก
ขึ้น 

๓.๔ บริหารจัดการวตัถุเสพติด
ที่จําหนายมีคณุภาพตาม
มาตรฐาน 

มีการนําปญหาและอุปสรรคมา
พิจารณา/วิเคราะห วัตถเุสพตดิ        
ที่จําหนายเพื่อใหเกิดความสะดวก 
และเพียงพอตอความตองการ 

วัตถุเสพตดิที่มีจําหนาย  

ทุกรายการมคีุณภาพ 

ผานมาตรฐานท่ีกําหนด 

๓.๕ สงเสริมภาพลักษณและ
สรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
องคกร สังคม และชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

๑) มีการจดัโครงการสงเสรมิ
ภาพลักษณ  และสรางความสัมพนัธ
ที่ดีระหวางองคกร สังคม และชุมชน 
   ๑.๑ มีการจัดประชุมรวมกับกลุมผู
มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ  
   ๑.๒ มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธที่ดรีะหวางองคกร และ 
สังคม และชุมชนตางๆ 

กลุมเงินทุนฯ มภีาพลักษณที่ดี 
นาเชื่อถือ ในทัศนคติของกลุม  
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ 
และองคกรตางๆ  

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการ
เรียนรู พัฒนา และสราง
นวัตกรรม (Learning & 
Innovation) ของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ 
 
 

๔.๑ พัฒนาระบบบรหิาร
เงินทุนใหมีประสิทธิภาพ 

๑) มีการจดัโครงการสงเสรมิ
ภาพลักษณและสรางความสมัพันธ 
ที่ดีระหวางองคกร สังคม และชุมชน 
   ๑.๑ มีการจัดประชุมรวมกับกลุม 
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ  
   ๑.๒ มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธที่ดรีะหวางองคกร และ 
สังคม และชุมชนตางๆ 

กลุมเงินทุนฯ มภีาพลักษณที่ดี 
นาเชื่อถือ ในทัศนคติ 
ของกลุมผูมสีวนไดสวนเสีย 
ที่เกี่ยวของ และองคกรตางๆ  

๔.๒ เพิม่ทักษะและขวัญ
กําลังใจในการทํางานของ
บุคลากรอยางท่ัวถึง 

๑) มีการบริหารจัดการใหบุคลากร 
มีการอบรมทั้งภายในและภายนอก 
๒) มีการประเมินผลบุคลากรที่เขารับ
การอบรม 
๓) มีการจดัทําแผนกลยุทธ / 
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากร
บุคคล  

บุคลากรกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิมีความรู 
ความเขาใจ มาพัฒนา
กระบวนการทํางานใหดีขึ้น
และมีความสุขในการทํางาน 

๔.๓ สรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและใหเกิดความ
ผูกพันตอองคกร  

๑) มีการสํารวจและปรับปรุงปจจยั 
ที่มีผลตอความผาสุกความพึงพอใจ
ของบุคลากร (Hygiene and 
Motivator factors)  
๒) มีการจดัระบบการสนับสนุน
บุคลากรในเรื่องนโยบายและ
สวัสดิการที่สอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร 

บุคลากรกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ มี
ความรูสึกมั่นคง และมีความ 
กาวหนาในอาชีพ  
ตามกระบวนการที่ควรจะเปน
ตามมาตรฐานท่ัวไป 



 

 
๓๗ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการ
เรียนรู พัฒนา และสราง
นวัตกรรม (Learning & 
Innovation) ของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ 

 

๔.๔ จดัทํา/พัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (Standard 
Operation Procedure: 
SOP) ที่ตอบสนองตอ
กระบวนการหลัก  และ
กระบวนการสนับสนุน 

๑) มีการจดัทําขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Work flow) ของ
กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน  

๒) มีการจดัทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operation 
Procedure : SOP)  
ของกระบวนการหลัก  และ
กระบวนการสนับสนุน 

 

การปฏิบัติงานทั้งกระบวนการ
หลักและกระบวนการ
สนับสนุนมคีวามถูกตอง 
มีประสิทธิภาพ 

๔.๕ จัดการความรูตาม
มาตรฐาน PMQA 

มีการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/
ระดมสมอง เกี่ยวกับการเก็บขอมูล
และจัดทําแบบประเมินตามตัวชี้วัด 
PMQA 

ผลการวิเคราะหและประเมิน
ตามตัวชี้วัด PMQA เปนไป
ดวยความถูกตองและมีความ
นาเชื่อถือ 

๔.๖ พัฒนาระบบสารสนเทศ
ใหทันสมัยเพื่อตอบสนองตอ
ลูกคา 

มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย ของกลุมเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพตดิอยางครบวงจร (Intranet) 
ภายใตแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศกลุมเงินทุน ป ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 

กระบวนการทํางานที่ตอง
เชื่อมตอกับฐานขอมูลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
สะดวก รวดเร็ว และมคีวาม
ถูกตองแมนยํา  

๔.๗ สนับสนุนอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช   

ทางสารสนเทศ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และให
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

มีการสาํรวจปริมาณความตองการ
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ทาง  

สารสนเทศ  สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

บุคลากรของ กลุมเงินทุนฯ           
มีอุปกรณที่เพยีงพอตอการ
ทํางาน  และสงผลให
ประสิทธิภาพการทํางาน                
ดีขึ้นมาก 

๔.๘ จดัทํา/ทบทวนแผน
แมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ
กลุมเงินทุนหมุนเวียน 

ยาเสพตดิ 

มีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศกลุมเงินทุนหมุนเวียนยา
เสพติด 

การวางแผนดานการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กลุมเงินทุนฯ  มีความถูกตอง 
สามารถเชื่อมโยงกันไดอยาง
ถูกตอง และรวดเร็ว ในการ
ปฏิบัติงาน 
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๑๐. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) และความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Advantages)  
 

BSC 
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Challenges) 

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Advantage) 

มิติดานสังคมและ
ความปลอดภัย 

T๑  จําเปนจะตองนําเขายาเสพตดิที่มีความสําคัญ
ในทางการแพทยจากตางประเทศสวนใหญ 
T๓  การเปดการคาเสรี AEC ที่มุงเนนการอํานวย
ความสะดวกในทางการคา  ลดการตรวจสอบ 
ทั้งการนําเขาสงออก อาจทําใหเกดิการรั่วไหลของ
สารตั้งตน หรือยาเสพตดิใหโทษท่ีใชในทาง
การแพทย วัตถุออกฤทธิ์ฯ 
T๔  ความตองการสารตั้งตนยาเสพติด เพื่อนําไป
ทํายาเสพตดิเพื่อจําหนายเพิ่มมากขึ้น 
W๑  แมเปนหนวยงานอิสระภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แตยัง
ตองบริหารงานตามระเบียบราชการ ทําใหมีความ
คลองตัวต่ํา 

S๑  เปนหนวยงานของรัฐท่ีสามารถหารายไดจากการ
ดําเนินงานได 
S๒  ไมมีคูแขงทางการคา ทําใหมอีํานาจในการตอรอง 
S๕  มีกฎหมายรองรับการบริหารคลังและดําเนินการ
สํารองวัตถุเสพติดสําหรับใชในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน
เพื่อความมั่นคงของประเทศ 
S๗  หนวยงานของรัฐเพียงองคกรเดียวที่มสีิทธิจัดหา 
คัดเลือกและนําเขาวัตถุดิบวตัถุเสพติด  และวัตถเุสพตดิ
สําเรจ็รูปที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร และ
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายที่เกีย่วของ 

มิติดานการเงิน 
 

W๒  ไมสามารถดําเนินการพัฒนาระบบการสั่งซื้อ
และจําหนายยาเสพตดิใหกับหนวยงานดาน
สุขภาพไดอยางครบวงจรในเชิงพาณิชย 

O๒  มีสถานะทางการเงินอํานวยใหสามารถลงทุน เพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

มิติดานลูกคา 
 
 
 
 
 

W๕  ขาดการนําฐานขอมูลของกลุมผูมสีวนได 
สวนเสยี เพื่อนําไปใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
และประโยชนสูงสุด 
T๓  การเปดการคาเสรี AEC ที่มุงเนนการอํานวย
ความสะดวกในทางการคา  ลดการตรวจสอบทั้ง
การนําเขาสงออก อาจทําใหเกิดการรั่วไหลของ
สารตั้งตน หรือยาเสพตดิใหโทษท่ีใชในทาง
การแพทย วัตถุออกฤทธ์ิฯ 

O๓  มีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือขายที่เขมแข็งใน
การทํางานดานตางๆ ในระดับพื้นที่ท่ัวประเทศ 
O๒  มีสถานะทางการเงินอํานวยใหสามารถลงทุน เพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

มิติดาน
กระบวนการ
ภายใน 
 

W๑  แมเปนหนวยงานอิสระภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
แตยังตองบริหารงานตามระเบยีบราชการ ทําให 
มีความคลองตัวต่ํา 
W๔  โครงสรางอัตรากําลัง ไมเหมาะสมกับภารกจิ
ในปจจุบัน 

S๖  เปนศูนยขอมลูดานวัตถเุสพตดิที่จําหนาย  
โดยใหบริการขอมลูขาวสารวัตถุเสพติดแกประชาชน 
สถานพยาบาล ผูประกอบการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
รวมถึงการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาสูตรรูปแบบผลติภณัฑ
ขึ้นใชเองในประเทศไดอยางถูกตอง 

มิติดานการเรียนรู
และพัฒนา  
 
 

W๓  ยังไมสามารถพัฒนาบุคลากรของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ ใหมีความเชี่ยวชาญดานการ
จัดการและการปฏิบัติการเฉพาะดานในระดับ
สากล 
W๕ ขาดการพัฒนาฐานขอมูลของกลุมผูมีสวนได
สวนเสยีในการเก็บปริมาณยาเสพติด เพื่อนําไปใช
ประโยชนทางดานการตลาด 

S๖  เปนศูนยขอมลูดานวัตถเุสพตดิที่จําหนาย  
โดยใหบริการขอมลูขาวสารวัตถุเสพติดแกประชาชน 
สถานพยาบาล ผูประกอบการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
รวมถึงการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาสูตรรูปแบบผลติภณัฑ
ขึ้นใชเองในประเทศไดอยางถูกตอง 

 



 

 
๓๙ 
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บทที่ ๓ 

การแปลงยทุธศาสตรสูการปฏิบัต ิ

(Converting Strategy into Action) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๐ 
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๑. เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการและผูรับผิดชอบ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 
๑. ผลการดําเนินงานดานการเงิน (Financial Perspective)  

๑ สรางความมั่นคงทางการเงินของ
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

๑.รอยละคาใชจายบริหารตอรายได
รวม 

๒. อัตราการหมุนเวียนของสินคา
คงเหลือ 

๑. บริหารจัดการดานการเงินการ
คลังของกลุมเงินทุนฯ ใหมี
ประสิทธิภาพ 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการสินคาคงคลัง  

๑.๑ การจัดซื้อจัดจางวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทยให
เพียงพอ และเหมาะสม 

๑.๒ การจําหนายวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทยใหกับผู
ไดรับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนด 

 

ฝายจัดซื้อ  

ฝายขาย 

ฝายการเงิน และ
บัญช ี

 

๒. ดานตอบสนองประโยชนตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Perspective)  

๒.๑ สรางความพึงพอใจและเชื่อมั่น
ในสินคาและบริการ 

๑. รอยละของความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

๒. รอยละความพึงพอใจ  ของ
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ 

๑. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

๒. ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
ที่เขารวมโครงการ 

 

 

 

๑. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ (ผูซื้อและผูขาย) 

๒. โครงการลูกคาสัมพันธ 

 

ฝายจัดซื้อ 

ฝายขายฯ 

ฝายบริหารฯ 

ฝายนโยบาย และ
แผนงาน 

๒.๒ สรางความมั่นคงทางวัตถุ         
เสพติดที่ใชในทางการแพทย
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

๑. รอยละของรายการยาเพื่อการ
สํารองวัตถุเสพติด ทีใ่ชในทาง
การแพทยในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

๑. บริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ใช
ในทางการแพทยในกรณีฉุกเฉิน/
จลาจล 

๑. ศึกษา รวบรวม รายการวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทยใน
กรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

๑.๑ จัดทํารายการปริมาณการจัดหาวัตถุเสพติดที่ใชในทาง
การแพทย ในกรณีฉุกเฉิน  

๑.๒ จัดทํารายการปริมาณการจัดหาวัตถุเสพติดที่ใชในทาง
การแพทย ในกรณีที่เกิดเหตจุลาจล  

 

ฝายจัดซื้อ 



 

 

๔๑ 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 
๓. ดานผลการดําเนินงานดานปฏิบัติการ (Internal Business Perspective)  

๓.๑ ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน  

๑.ระดับความสําเร็จของการ        
เบิกจายเงินตามที่ไดรับอนุมตัิและ
รายงานทางการเงิน 

๑. มีการดําเนินงานตามแผน  

ที่กําหนด 

๑. จัดสงรายงานทางการเงินใหกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลา            
ที่กําหนด 

ฝายงบประมาณฯ 

ฝายบัญชีฯ 

๓.๒ ประสิทธิภาพ/คณุภาพของ
ผลิตภณัฑและการบริการ 
(Product) 

๑. จํานวนและรายการยาทีไ่ดรับ
การจัดทําบญัชี Multi brands            
ในกรณียาจําเปน หรือยาที่ม ี             
ขอรองเรียน 

 

๑. บริหารจัดการรายการยาที่ไดรบั
การจัดทําบญัชี Multi brands         
ในกรณียาจําเปน หรือยาที่ม ี     
ขอรองเรียน 

๑. จัดทําแนวทาง และกําหนดรายการยาที่ไดรับการจัดทําบัญชี 
Multi brands  

๑.๑ จัดประชุมคณะทํางาน/ผูที่เกี่ยวของ และใหคํานิยามของ
ยาจําเปน และยาที่มีขอรองเรียน 

๑.๒ ประชุมชี้แจง และทําความเขาใจใหแกผูประกอบการ
ทราบแนวทางหลักเกณฑ 

ฝายจัดซื้อ 

๒. ระดับความสําเร็จของโครงการ
พัฒนาโปรแกรมสั่งซื้อและรายงาน
ออนไลน 

 

๒. พัฒนาระบบการสั่งซื้อวัตถุ             
เสพติดที่ใชในทางการแพทยใหกับ
ผูรับบริการผานระบบออนไลน ทีม่ี            
ประสิทธิภาพ 

๑. นําผลจากการสํารวจการสั่งซื้อวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย
ใหกับผูรับบริการผานระบบออนไลน มาปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การสั่งซื้อวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย  ใหตอบสนองตอ         
ความตองการของผูรับบริการใหเพิ่มมากขึ้น  

 

 

 

ฝายขาย 



 

 

๔๒ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

๒. จัดทําระบบการสื่อสารผาน SMS  

๓. พัฒนาการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทโดยระบบตอบรับแบบ
อัตโนมัต ิ

๔. พัฒนาเว็บไซตของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิใหมี
ประสิทธิภาพ 

 

๓. ระดับความสําเร็จของวัตถุ       
เสพติดทีม่ีจําหนายทุกรายการ               
มีคุณภาพผานมาตรฐานที่กําหนด 

 

๓. บริหารจัดการวัตถุเสพตดิ         
ที่จําหนายมีคณุภาพตามมาตรฐาน 

๑. พิจารณา/วิเคราะหวัตถุเสพติดที่จําหนาย ฝายจัดซื้อ 

๓.๓ ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
ประชาสมัพันธการดําเนินงาน 
(Communication)  

๑. ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานพัฒนาการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ 

๑. สงเสริมภาพลักษณและสราง
ความสัมพันธที่ดรีะหวางองคกร 
สังคม และชุมชนใหมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

๑. จัดโครงการสงเสริมภาพลักษณและสรางความสัมพันธที่ดี             
ระหวางองคกร สังคม และชุมชน  

๑.๑ จัดประชุม/ศึกษาดูงาน 

๑.๒ เชื่อมความสัมพันธท่ีดีระหวางองคกร สังคม และชุมชน 

๑.๓ สงเสริมภาพลักษณและสรางความสัมพันธที่ดรีะหวาง
องคกร สังคม และชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ฝายบรหิารทั่วไป  
และคณะทํางาน 

 

 

 

 

 



 

 

๔๓ 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 
๔. ดานการเรียนรู พัฒนา และสรางนวัตกรรม (Learning & Innovation) ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

๔.๑ ระบบบริหารเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพตดิมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
บทบาทคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน 

๒. ระดับความสําเร็จในการจดัทํา/ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร 

๓. ระดับความสําเร็จในการจดัทํา/ 
ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 

๔. ระดับความสําเร็จดานการ
ควบคุมภายใน 

๕. ระดับความสําเร็จในการ
ตรวจสอบภายใน 

๑.พัฒนาระบบบริหารเงินทุนใหมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

๑. จัดโครงการสงเสริมภาพลักษณและสรางความสัมพันธที่ดี             
ระหวางองคกร สังคม และชุมชน  

๑.๑ จัดประชุม/ศึกษาดูงาน 

๒. ทบทวนแผนงาน / โครงการและกิจกรรมของกลุมเงินทุนฯ 

๓. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๔. มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบภายในทุก        
๓ เดือน 

ฝายบริหารฯ 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

๔.๒ บุคลากรมีสมรรถนะ  และมี
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

๑. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ        
การพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนาบุคลากร 

๒. รอยละของจํานวนผูเขารับการ
อบรมมีผานการประเมินผลมีระดับ
คะแนน ๘๐ ขึ้นไป 

๓. ระดับความสําเร็จในการจดัทํา/
ทบทวนแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 

 

๑.เพิ่มทักษะและขวัญกาํลังใจ            
ในการทํางานของบุคลากรอยาง
ทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

๑. มีการบริหารจัดการใหบุคลากรมีการอบรมทั้งภายในและ
ภายนอก 

๒. จัดทําการประเมินผลบุคลากรท่ีเขารับการอบรม 

๓. จัดทําแผนกลยุทธ / แผนปฏิบตัิการการบริหารทรัพยากร
บุคคล  

ฝายบริหารฯ 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 



 

 

๔๔ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 
 ๔. รอยละความพึงพอใจของ

เจาหนาที่ที่มีตอองคกร 
๒.สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และใหเกิดความผูกพันตอองคกร 
(กลุมเงินทุนฯ และ อย.)  

๑. สํารวจและปรับปรุงปจจัยที่มผีลตอความผาสุกความพึงพอใจ
ของบุคลากร (Hygiene and Motivator factors) เพื่อการ
จัดระบบการสนับสนุนบุคลากรในเรื่องนโยบายและสวัสดิการที่
สอดคลองกับความตองการของบคุลากร 

๒.สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางกันของผูปฏิบัติงาน และ
ผูปฏิบัติงานกับผูบริหารทุกระดับ  

 

ฝายบริหารฯ 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

๕. ระดับความสําเร็จของ             
การจัดทํามาตรฐาน การปฏิบตัิงาน 

๓. จัดทํา/พัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operation 
Procedure: SOP) ที่ตอบสนองตอ
กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน 

 

๑.จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) ของกระบวนการ
หลักและกระบวนการสนับสนุน  

๒. จัดทํามาตรฐานการปฏิบตัิงาน (Standard Operation 
Procedure : SOP) ของกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน 

ฝายบริหารทั่วไป 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

ทุกฝาย 

๖. ระดับคะแนนของการจดัการ
ความรูตามมาตรฐาน PMQA 

 

 

๔. จัดการความรูตามมาตรฐาน 
PMQA 

 

๑. ถอดความรูและทักษะจากผูปฏิบัติงานดี (Tactic Knowledge) 

๑.๑ จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ระดมสมอง 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

๔.๓  อุปกรณ เครื่องมือ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ฐานขอมูลมีความเหมาะสม
สนับสนุนกลุมเงินทุนหมุนเวียน         
ยาเสพตดิ 

๑.ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และฐานขอมูล  

 

 

 

 

๑.พัฒนาระบบสารสนเทศ  ให
ทันสมัยเพื่อตอบสนองตอลูกคา  

๒. สนับสนุนอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชทางสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และใหเหมาะสมตอ
การปฏิบัติงาน 

๑. พัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติดอยางครบวงจร (Intranet) ภายใตแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศกลุมเงินทุน ป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๒. จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชทางสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ฝายบริหารทั่วไป 
ฝายนโยบายและ
แผนงาน 
ทุกฝาย 



 

 

๔๕ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 
 ๒. ระดับความสําเร็จในการจดัทํา/

ทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศกลุมเงินทุน 

 

๑.จัดทํา/ทบทวนแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ  

 

๑.จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกลุมเงินทุนหมุนเวียน      
ยาเสพติด 

๒.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

 

 

๒. ประมาณการ รายรับ-รายจาย 

รายการ คาเปาหมาย/ 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน (ลานบาท) ประมาณการ (ลานบาท) 

ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 

ประมาณการรายได  คาเปาหมาย ๔๘๐ ๕๑๐ ๕๑๐ ๕๕๑ ๕๘๐ ๖๑๐ ๖๔๒ ๖๗๕ 
ผลการดําเนินงาน   - - - - - - 

ประมาณการรายจาย คาเปาหมาย ๗๓๓ ๗๓๓ ๑,๐๔๗ ๑,๑๐๒ ๑,๑๖๐ ๑,๒๒๑ ๑,๒๘๕ ๑,๓๕๒ 
ผลการดําเนินงาน    - - - - - 

หมายเหตุ 

- คาเปาหมายของประมาณการรายจายเปนตัวเลขท่ีคํานวณการจัดซื้อ จัดจางวัตถุเสพติดในอัตราการใช ๒ ป เพื่อความมั่นคงทางดานวัตถุเสพติดของประเทศ  
- คาเปาหมายประมาณการรายได ผลการดําเนินงานของประมาณการายไดและรายจาย เปนตัวเลขทางบัญชีที่ตัดชวงรายป  

 

 

 

 



 

 

๔๖ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

แผนที่ยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 วิสัยทัศน  
เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรมอยางครบวงจร  

ภายใตหลักธรรมาภิบาล และกฎหมาย โดยยึดประชาชนเปนหลัก 

พันธกิจ “การจัดหาและจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสมภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ”  
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F๑. ความมั่นคงทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

S๑. เพิ่ม Customer Satisfaction S๒. สรางภาพลักษณองคกรที่ด ี

I๑. ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน (Process) 

I๒. ประสิทธิภาพ/คุณภาพของ
ผลิตภัณฑและบริการ (Products) 

I๓. ประสิทธิภาพของการจัดการ 
(Management) 

I๔. ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 

(Communication) 

L๑. บุคลากรมีสมรรถนะมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีความสุขในการทาํงาน 

L๒. ระบบขอมูล ขาวสาร ฐานขอมูล มคีวามทันสมัย 
และมีการจัดการความรูและนวัตกรรมอยางเปนระบบ 



 

 

๔๗ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
รายละเอียดโครงการ 

 

มุมมอง 
เปาประสงคของ
แผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

กิจกรรม / แผนงาน / 
ผูรับผิดชอบ 

 เงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด 

 ป 
๒๕๕๖ 

ป 
๒๕๕๗ 

ป 
๒๕๕๘ 

ป 
๒๕๕๙* 

ป 
๒๕๖๐ 

ป 
๒๕๖๑ 

ป 
๒๕๖๒ 

ป 
๒๕๖๓ 

ป  
๒๕๖๔ 

โครงการ 
(Initiatives) 

หลัก 

ดานการเงิน  

(Financial 
Perspective)  

 

F๑. สรางความ
มั่นคงทางการเงิน
ของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยา     
เสพติด 

F๑.๑ รอยละของคา 

ใชจายบริหารตอรายได
รวม 

* หมายเหตุ  : ตัว เลข
ที่ตั้งคาจะเปลี่ยนแปลง
ตามผลการดําเนินงาน
จริงของปท่ีผานมา 

๖.๓๕ ๕.๖๕ ๕.๙๘ ๕.๙๙ ๖.๐๐* ๖.๐๐* ๖.๐๐* ๖.๐๐* ๖.๐๐* ๑. บริหารจัดการดาน
การเงินการคลังของกลุม
เงินทุนฯ  
ใหมีประสิทธิภาพ 

 

ฝายบัญช ี

F๑.๒ อัตราการ
หมุนเวียนของสินคา
คงเหลือ 

* หมายเหตุ : เปน
ตัวเลขมาจากผลการ
ดําเนินงานครึ่งปแรก
ของปงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

๓.๒๓ ๘.๐๐ ๔.๗๘ ๓.๔๒* ๔.๕* ๔.๕* ๔.๕* ๔.๕* ๔.๕* ๑. การจัดซื้อจัดจาง 
วัตถุเสพตดิที่ใชในทาง
การแพทย ใหเพียงพอ  
และเหมาะสม 

๒. การจําหนายวัตถุเสพตดิ 
ที่ใชในทางการแพทย  
ใหกับผูไดรับใบอนุญาต  
ตามที่กฎหมายกําหนด 

ฝายจัดซื้อ 

ฝายขาย 



 

 

๔๘ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

มุมมอง 
เปาประสงคของ
แผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

กิจกรรม / แผนงาน / 
ผูรับผิดชอบ 

 เงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด 

 ป 
๒๕๕๖ 

ป 
๒๕๕๗ 

ป 
๒๕๕๘ 

ป 
๒๕๕๙* 

ป 
๒๕๖๐ 

ป 
๒๕๖๑ 

ป 
๒๕๖๒ 

ป 
๒๕๖๓ 

ป  
๒๕๖๔ 

โครงการ 
(Initiatives) 

หลัก 

ดานลูกคาและ 
ผูมีสวนไดสวน
เสีย 

(Stakeholder 
Perspective) 

S๑. สรางความ     
พึงพอใจ และ
เชื่อมั่นในสินคา 
และบรกิาร 

S๑.๑ รอยละความ 
พึงพอใจของผูรับบริการ  

 

- 

 

 

- ๘๐ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๘ ๙๐ ๑. โครงการสํารวจความ 
พึงพอใจของผูรับบริการ     

(ผูซื้อและผูขาย) 

ฝายขาย 

ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

S๑.๒ รอยละความ 
พึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย 
ที่เขารวมโครงการ 

- - - - ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑. โครงการลูกคาสัมพันธ 

 

ฝายขาย 

ฝานโยบาย
และ
แผนงาน 

ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

S๑.๓ ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม
แผนปรับปรุง 

- - ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑. โครงการปรับปรุงการ
ใหบริการตามแผนปรับปรุง
การใหบริการจากผลสาํรวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการในปที่ผานมา 

ฝายขาย 



 

 

๔๙ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

มุมมอง 
เปาประสงคของ
แผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

กิจกรรม / แผนงาน / 
ผูรับผิดชอบ 

 เงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด 

 ป 
๒๕๕๖ 

ป 
๒๕๕๗ 

ป 
๒๕๕๘ 

ป 
๒๕๕๙* 

ป 
๒๕๖๐ 

ป 
๒๕๖๑ 

ป 
๒๕๖๒ 

ป 
๒๕๖๓ 

ป  
๒๕๖๔ 

โครงการ 
(Initiatives) 

หลัก 

ดานลูกคาและ 
ผูมีสวนไดสวน
เสีย 

(Stakeholder 
Perspective) 

S๒. สรางความ
มั่นคงทาง 
วัตถุเสพติดท่ีใช
ในทางการแพทย
วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรม 

 

 

S๒.๑ รอยละของ
รายการยาเพื่อการ
สํารองวัตถุเสพติดที่ใช
ในทางการแพทยในกรณี
ฉุกเฉิน / จลาจล 

- - - - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑.๑ จัดทํารายการปรมิาณ
การจัดหาวตัถุเสพติดที่ใช
ในทางการแพทยในกรณี
ฉุกเฉิน  

๑.๒ จัดทํารายการปรมิาณ
การจัดหาวตัถุเสพติดที่ใช
ในทางการแพทย  ในกรณีที่
เกิดเหตุจลาจล  

ฝายจัดซื้อ 

ดานผลการ
ดําเนินงานดาน
ปฏิบัติการ 
(Internal 
Business 
Perspective) 

 

 

 

I๑. ประสิทธิภาพ
ของการ
ดําเนินงาน 

I๑.๑ ระดับความสําเร็จ
ของการเบิกจายเงิน
ตามที่ไดรับอนุมตั ิ
และรายงานทางการเงิน 

- - ๓ 

 

๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๑.๒ จัดสงรายงานตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 

ฝายจัดซื้อ 

I๒. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ/
คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ  
และการบรกิาร 
(Product)  

 

 

I๒.๑ ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําเกณฑ
จํานวนและรายการยา 
ที่ไดรับการจัดทําบญัชี 
Multi brands ในกรณี
ยาจําเปนหรือยา 
ที่มีขอรองเรียน 

- - - - ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒.๑.๑ จัดประชุม
คณะทํางาน/ผูที่เกี่ยวของ 
และใหคํานิยามของ 
ยาจําเปน และยาที่ม ี
ขอรองเรียน 

๒.๑.๒ ประชุมชี้แจงและทํา
ความเขาใจใหแก
ผูประกอบการทราบ 
แนวทางหลักเกณฑ 

ฝาย
งบประมาณ
ฯ 

ฝายบัญชีฯ 



 

 

๕๐ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

มุมมอง 
เปาประสงคของ
แผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

กิจกรรม / แผนงาน / 
ผูรับผิดชอบ 

 เงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด 

 ป 
๒๕๕๖ 

ป 
๒๕๕๗ 

ป 
๒๕๕๘ 

ป 
๒๕๕๙* 

ป 
๒๕๖๐ 

ป 
๒๕๖๑ 

ป 
๒๕๖๒ 

ป 
๒๕๖๓ 

ป  
๒๕๖๔ 

โครงการ 
(Initiatives) 

หลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

I๒.๒ ระดับความสําเร็จ
ของโครงการพัฒนา
โปรแกรมสั่งซื้อและ
รายงานออนไลน 

 

- - - - ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑. โครงการพัฒนาโปรแกรม
สั่งซื้อและรายงานออนไลน 

๑.๑ นําผลจากการ
สํารวจการสั่งซือ้วัตถเุสพตดิ 
ที่ใชในทางการแพทย 
ใหกบัผูรับบริการ ผานระบบ
ออนไลน มาปรับปรุง 
และพัฒนาระบบการสั่งซื้อ
วัตถุเสพตดิที่ใชในทาง
การแพทยใหตอบสนอง 
ตอความตองการของ
ผูรับบริการใหเพิม่มากขึ้น  

๑.๒ จัดทําระบบการ
สื่อสารผาน SMS  

๑.๓ พัฒนาการ
ติดตอสื่อสารทางโทรศัพท
โดยระบบตอบรับแบบ
อัตโนมัต ิ

๑.๔ พัฒนาเว็บไซตของ
กลุมเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพตดิใหมีประสิทธิภาพ 

 

ฝายจัดซื้อ 

              



 

 

๕๑ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

มุมมอง 
เปาประสงคของ
แผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

กิจกรรม / แผนงาน / 
ผูรับผิดชอบ 

 เงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด 

 ป 
๒๕๕๖ 

ป 
๒๕๕๗ 

ป 
๒๕๕๘ 

ป 
๒๕๕๙* 

ป 
๒๕๖๐ 

ป 
๒๕๖๑ 

ป 
๒๕๖๒ 

ป 
๒๕๖๓ 

ป  
๒๕๖๔ 

โครงการ 
(Initiatives) 

หลัก 

ดานการเรียนรู 
พัฒนา และ
สรางนวัตกรรม 
(Learning & 
Innovation) 
ของกลุมเงินทุน
หมุนเวียน 
ยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L๑. ระบบบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

L๑.๑ ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานตาม
กรอบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนดในดานบทบาท
คณะกรรมการ 
ทุนหมุนเวียน 

๓.๔๖ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑. จัดโครงการสงเสริม
ภาพลักษณ  
และสรางความสัมพันธที่ด ี            
ระหวางองคกร สังคม และ
ชุมชน  

๑.๑ จัดประชุม / ศึกษา 
ดูงาน 

ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน
คณะทํางาน 

L๑.๒ ระดับความสําเร็จ
ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒. โครงการจัดทํา / 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร 

ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 
คณะทํางาน 

L๑.๓ ระดับความสําเร็จ
ในการจัดทํา/ ทบทวน
แผนบริหารความเสี่ยง 

๓.๙ ๔.๕ ๔.๖ ๔.๖ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑. พัฒนาระบบบริหาร
ความเสีย่ง 

ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

คณะทํางาน 

 



 

 

๕๒ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

มุมมอง 
เปาประสงคของ
แผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

กิจกรรม / แผนงาน / 
ผูรับผิดชอบ 

 เงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด 

 ป 
๒๕๕๖ 

ป 
๒๕๕๗ 

ป 
๒๕๕๘ 

ป 
๒๕๕๙* 

ป 
๒๕๖๐ 

ป 
๒๕๖๑ 

ป 
๒๕๖๒ 

ป 
๒๕๖๓ 

ป  
๒๕๖๔ 

โครงการ 
(Initiatives) 

หลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L๑.๔ ระดับความสําเร็จ
ดานการควบคมุภายใน 

 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑. พัฒนาระบบบริหารการ
ควบคุมภายใน 

 

ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 

L๑.๕ ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานดาน
ตรวจสอบภายใน 

 

๕ - ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑. มีการกําหนดกรอบ
ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ภายในทุก ๓ เดือน 

ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 

L๒. บุคลากรมี
สมรรถนะ และมี
ขวัญกําลังในการ
ปฏิบัติงาน 

L๒.๑ รอยละของ
บุคลากรทีไ่ดรบัการ
พัฒนาเมื่อเปรียบเทียบ
กับแผนพัฒนาบุคลากร 

๔.๕ ๓.๙๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑. โครงการพัฒนาบุคลากร
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

๒. โครงการอบรมความรู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

๓.โครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บํารุงรักษาอาคารสถานที ่

 

 

ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 



 

 

๕๓ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

มุมมอง 
เปาประสงคของ
แผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

กิจกรรม / แผนงาน / 
ผูรับผิดชอบ 

 เงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด 

 ป 
๒๕๕๖ 

ป 
๒๕๕๗ 

ป 
๒๕๕๘ 

ป 
๒๕๕๙* 

ป 
๒๕๖๐ 

ป 
๒๕๖๑ 

ป 
๒๕๖๒ 

ป 
๒๕๖๓ 

ป  
๒๕๖๔ 

โครงการ 
(Initiatives) 

หลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L๒.๒ รอยละของ
จํานวนผูรับการอบรม
ผานการประเมินผลใน
ระดับคะแนน ๘๐  ขึ้น
ไป 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. จัดใหมีการประเมินผล
บุคลากรที่เขารับการอบรม 

ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

ฝาย
งบประมาณ
ฯ 
ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน
คณะทํางาน 

L๒.๓ ระดับความสําเร็จ
ในการจัดทํา/ทบทวน
แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑. จัดทําแผนทรัพยากร
บุคคล /แผนปฏิบตัิการ 

ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 

L๒.๔ ระดับคะแนนของ
การจัดการความรูตาม
มาตรฐาน PMQA 

 

- - - ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑. ถอดความรูและทักษะ 
จากผูปฏิบตัิงานดี (Tactic 
Knowledge) 

 
๑.๑ จัดประชุม/อบรม/

สัมมนา/ระดมสมอง 

ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 

 



 

 

๕๔ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

มุมมอง 
เปาประสงคของ
แผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

กิจกรรม / แผนงาน / 
ผูรับผิดชอบ 

 เงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด 

 ป 
๒๕๕๖ 

ป 
๒๕๕๗ 

ป 
๒๕๕๘ 

ป 
๒๕๕๙* 

ป 
๒๕๖๐ 

ป 
๒๕๖๑ 

ป 
๒๕๖๒ 

ป 
๒๕๖๓ 

ป  
๒๕๖๔ 

โครงการ 
(Initiatives) 

หลัก 

 

 

L๒.๕ รอยละความพึง
พอใจของเจาหนาที่ท่ีมี
ตอองคกร 

 

- ๘๘.๗๑ ๘๘.๘๙ ๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๘.๐๐ ๑๐๐ ๑. โครงการสํารวจ และ
ปรับปรุงปจจัยทีม่ีผลตอ
ความผาสุก ความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 

L๒.๖ ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

- - - ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑. จัดทําขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Work flow) 
ของกระบวนการหลัก 
และกระบวนการสนับสนุน  

๒. จัดทํามาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน (Standard 
Operation Procedure : 
SOP)  
ของกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 



 

 

๕๕ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

มุมมอง 
เปาประสงคของ
แผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

กิจกรรม / แผนงาน / 
ผูรับผิดชอบ 

 เงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด 

 ป 
๒๕๕๖ 

ป 
๒๕๕๗ 

ป 
๒๕๕๘ 

ป 
๒๕๕๙* 

ป 
๒๕๖๐ 

ป 
๒๕๖๑ 

ป 
๒๕๖๒ 

ป 
๒๕๖๓ 

ป  
๒๕๖๔ 

โครงการ 
(Initiatives) 

หลัก 

L๓. อุปกรณ/
เครื่องมือ/ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานขอมูลมีความ
เหมาะสม 
สนับสนุน  
กลุมเงินทุน
หมุนเวียน  
ยาเสพติด 

L๓.๑ ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และ
ฐานขอมูล 

๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑.พัฒนาระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย ของ 
กลุมเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพตดิ อยางครบวงจร 
(Intranet) ภายใตแผน
แมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ
กลุมเงินทุน   

๒.จัดหาอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชทางสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร 

ทุกฝาย 

 L๓.๒ ระดับความสําเร็จ
ในการจัดทํา/ทบทวน
แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ 

๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑. จัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

๒. จัดทําแผน 
ปฏิบัติการประจาํป 

ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 

ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

 

๒๕๕๙* หมายเหตุ : เปนตัวเลขที่มาจากคากลางในคาเปาหมาย ประจําป ๒๕๕๙ 



 

 

 

๕๖ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



 

 

 

๕๗ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 

การพัฒนากลุมเงินทุนฯ ตามเกณฑคณุภาพ 

การบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

๕๘ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

การพัฒนากลุมเงินทุนฯ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA) 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหทราบถึงขั้นตอนการดําเนินการพัฒนากลุมเงินทุนฯ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
๒. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของกลุมเงินทุนฯ ตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ใหกลุมเงินทุนฯ มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศตอไป   
 
ขอบเขต  
การพัฒนากลุมเงินทุนฯ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีองคประกอบ ๒ 

สวนไดแก  
๑. ลักษณะสําคัญของกลุมเงินทุนฯ  
๒. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวยเกณฑ ๗ หมวด โดยแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตาม และกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และ
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด ๑-๗ เพื่อรวมพิจารณาจัดทํา
ลักษณะสําคัญของกลุมเงินทุนฯ การประเมินตนเอง (Self-Assessment) จัดทําแผนพัฒนากลุมเงินทุนฯ ประจําป
ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินการปรับปรุงกลุมเงินทุนฯ ตามแผน
วิสาหกิจของกลุมเงินทุนฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนากลุมเงินทุนฯ (Application Report) เพื่อเตรียม
ความพรอมเพ่ือรับการตรวจประเมิน ณ สวนราชการ และดําเนินการปรับปรุงพัฒนาตอไป  

คําจํากัดความ 
๑. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : 

PMQA) คือ กรอบการประเมินกลุมเงินทุนฯ ดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมอง
เกณฑภาพรวมทั้ง ๗ หมวด เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหเทียบเทามาตรฐานสากล PMQA ถือเปน 
“เครื่องมือตรวจสุขภาพและปรับปรุงกลุมเงินทุนฯ”  

๒. ลักษณะสําคัญของกลุมเงินทุน คือ ภาพรวมของสวนราชการ สิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลตอวิธีการ
ดําเนินงาน และความทาทายสําคัญที่สวนราชการเผชิญอยู 

๓. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ ชุดคําถามเกี่ยวกับเรื่องสําคัญ ๗ ดาน ในการบริหาร
และดําเนินงานของสวนราชการ ไดแก  

หมวด ๑  การนําองคกร   
หมวด ๒  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร   
หมวด ๓  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
หมวด ๔  การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู   
หมวด ๕  การมุงเนนบุคลากร   
หมวด ๖  การมุงเนนระบบปฏิบัติการ   
หมวด ๗  ผลลัพธการดําเนินการ  



 

 

 

๕๙ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ตัวอยาง : แบบฟอรม แผนพัฒนากลุมเงินทุนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..................... 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

ประเภทกลุม : ดานบริการ       วันท่ีปรับปรุงขอมูล :.......................... 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ชื่อแผนพัฒนากลุมเงินทุนฯ :  .................................................................. เมื่อเทียบกับเกณฑขอ : .................................... 
หมวดที่ :    .................................................................. งบประมาณ : ............................................บาท 
วัตถุประสงค :   ................................................................... ระยะเวลาดําเนินการ : ..................................... 
ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน :  .................................................................... วันท่ีจัดทํา : ...................................................... 
รายละเอียดโดยยอ :   ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 

กิจกรรม/
ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลา 

เริ่มตน สิ้นสุด ปงบประมาณ พ.ศ. ............... ผลผลิต/ 
ดัชนี
ความกาวหนา 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

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

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

หมายเหตุ  

.......................................................................................................................................................................................................................     
....................................................................................................................................................................................................................................... 

 



 

 

 

๖๐ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๒  

โครงสรางกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

๖๑ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

           โครงสรางการบริหารงานกลุมเงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
๑. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา        ประธานกรรมการ 
๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่ไดรับมอบหมาย     กรรมการ 
๓. ผูแทนสํานักงบประมาณ          กรรมการ 
๔. ผูแทนกระทรวงการคลัง         กรรมการ 
๕. นายวชิระ   อําพนธ ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทยและสาธารณสุข    กรรมการ 
๖. นายวิษณุ   เชื้อพันธ ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย      กรรมการ 
๗. นางทิพยา   ตั้งสิริสงวน ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี       กรรมการ 
๘. ผูอํานวยการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด                    กรรมการและเลขานุการ 
๙. เภสัชกรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ที่ไดรับมอบหมายจากเลขานุการ      ผูชวยเลขานุการ 
๑๐. เจาหนาที่บริหารทั่วไปกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ที่ไดรับมอบหมายจากเลขานุการ    ผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีหนาที่ ดังนี้  

๑) กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรของทุนหมุนเวียน  
๒) กําหนดระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ตลอดจนกําหนดคาตอบแทน สิทธิประโยชนหรือ

สวัสดิการตางๆ ของผูบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มาจากการสรรหาและพนักงาน โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง  

๓) พิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ  แผนงานงบประมาณรายรับและรายจายประจําปและแผนการ
ดําเนินงานของทุนหมุนเวียน  

๔) กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของทุนหมุนเวียน  
๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารทุน

หมุนเวียนมอบหมาย  
๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอจัดตั้งการดําเนินงานและ

การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

๖๒ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

แผนผังโครงสรางการบริหารงานกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตาม 
(พ.ร.บ. ยาเสพติด + พ.ร.บ. วตัถุออกฤทธิ์ 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา คณะกรรมการบรหิารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

กลุมกฎหมายอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพตดิ สํานักงานเลขานุการกรม กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

กองหรือสํานักตางๆ  

                     หมายถึง การกํากับนโยบาย ตดิตามผลการดาํเนินงาน 



 

 

 

๖๓ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

แผนผังโครงสรางการบริหารงานภายในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ฝายจัดซ้ือ และงานวิชาการ
ดานวัตถุเสพติด ฝายการเงินและบัญช ี  ฝายบริหารทั่วไป 

ฝายนโยบายและแผนงาน 

ฝายขายและติดตาม 

การกระจายวัตถุเสพติด 
ฝายกฎหมาย 

 

ฝายงบประมาณ  

และตรวจสอบใบสําคัญ 



 

 

 

๖๔ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาคผนวก ๓ 

    แผนปฏิบัติการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด          
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๖๕ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ตารางแผนปฏิบัติการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

กิจกรรม/ แผนงาน / วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
โครงการ   หมาย  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  หลัก  

 
๑. โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ         

 
เพื่อพัฒนางาน
ดานบริการให
เปนที่พึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

 
รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ (ผูซ้ือ
และผูขาย) 

 
รอยละ 

๘๒ 

 
การประชุมผูที่
เกี่ยวของ  
และ
ดําเนินการ
ตามขั้นตอน 
 

    

 
 

                  

 
๑๐๐,๐๐๐

บาท 

 
ฝายขาย 
และฝาย
บริหาร
ทั่วไป 

 
แผนยุทธฯ 
ตัวชี้วัดที่ 
๒.๑   

 
๒. โครงการลูกคา
สัมพันธ 

 
เพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธ
ระหวางองคกร
กับผูรับบริการ 

 
รอยละความพึงพอใจ
ของกลุมเปาหมายที่
เขารวมโครงการ 
 

 
รอยละ 

๘๐ 

 
การประชุมผูที่
เกี่ยวของ 
จัดทําโครงการ  
และ
ดําเนินการ
ตามขั้นตอน 

       

 
 

    

 
๕๐๐,๐๐๐

บาท 

 
ฝายขาย 
ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 

 
แผน
ยุทธศาสตร 

 
๓.โครงการพัฒนา 
โปรมแกรมสั่งซ้ือและ
รายงานออนไลน 

 
เพื่อตอบสนอง
ความตองการ
ของผูรับบริการ 

 
ระดับความสําเร็จของ
โครงการเพิ่มการใช
งานระบบสั่งซื้อและ
รายงานวัตถุเสพติด 

 
ระดับ 

๕ 

 
๑.พัฒนา
ระบบการ
สั่งซื้อวัตถุ 
เสพติดที่ใช
ในทาง
การแพทย 
และ
ดําเนินการ
ตามขั้นตอน  
 
 
 
 
 
 

 
 

                      

 
๔,๙๘๐,๐๐๐ 

บาท 

 
ฝายขาย 

 
แผน
ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัดที่ 
๔.๕ 



 

 

 

๖๖ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

กิจกรรม/ แผนงาน / วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
โครงการ   หมาย  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  หลัก  

 
๔. โครงการสราง
ความสัมพันธ
ระหวางองคกรและ
ชุมชน  

 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารทั้ง
ภายในและ
ภายนอกองคกร 

 
ระดับความสําเร็จของ
โครงการ และการเขา
รวมกิจกรรม
ชวยเหลือชุมชน และ
สังคมเทียบกับแผน 

 
ระดับ 

๕ 

 
ดําเนินการ
จัดทํา
โครงการฯ 

    

 
 

                  

 
๗๐๐,๐๐๐ 

บาท 

 
ฝายบริหาร
ทั่วไป     
ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน
และ
คณะทํางาน 

 
แผนยุทธฯ  
/แผนบุคคล 
/ตัวชี้วัดที่ 
๔.๖ 

 
๕.โครงการจัด
ประชุม/ศึกษาดูงาน
ของคณะ
กรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนยา
เสพติด 
 

 
เพื่อใหเปนไปตาม
กรอบดานพัฒนา
บริหารทุน
หมุนเวียน 

 
จํานวนคณะ
กรรมการฯ ที่เขารวม
โครงการ 

 
รอยละ 

๗๐ 

 
ดําเนินการ
จัดทํา
โครงการฯ 

          

 
 

            

 
๓๕๐,๐๐๐ 

บาท 

 
ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 
และ
คณะทํางาน 
 

 
แผน
ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัดที่ 
๔.๑ 

 
๖. การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

 
เพื่อให
คณะกรรมการฯ 
ติดตามระบบการ
บริหาร และผล
การปฏิบัติงาน
ตามภารกจิ 
รวมทั้งมีบทบาท
ในการผลักดัน
การดําเนินงาน
ของกลุมเงินทุนฯ 
 
 
 
 
 

 
ระดับความสําเร็จของ
การประชุมตามแผน 
๖ คร้ัง/ป 

 
ระดับ 

๕ 

 

                  
  

    

 
๔๒๐,๐๐๐ 

บาท 

 
ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 

 
ตัวชี้วัดที่ 
๔.๑ 



 

 

 

๖๗ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

กิจกรรม/ แผนงาน / วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
โครงการ   หมาย  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  หลัก  

 
๗. โครงการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหาร Risk 

 
ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

 
ระดับ 

๕ 

 
การประชุมผูที่
เกี่ยวของ 
จัดทําแผนฯ 

    

 
 

                  

 
๑๐๐,๐๐๐ 

บาท 

 
คณะทํางาน  

 
แผนยุทธ/
แผนบุคคล 
และตัวชี้วัด
ที่ ๔.๒  
 

 
๘. โครงการพัฒนา
บุคลากรอบรมเชิง
ปฏิบัติการ      

 
เพื่อการพัฒนา
บุคลากร 

  
รอยละของการพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรตามแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

 
รอยละ 
๑๐๐ 

 
ดําเนินการ
จัดทํา
โครงการฯ 

      

 
 

                

 
 ๗๐๐,๐๐๐ 

บาท  

 
ฝายบริหาร
และฝาย
นโยบาย
และ
แผนงาน 
และ
คณะทํางาน 
 

 
แผนยุทธฯ/  
แผนบุคคล 
ตัวชี้วัด ๔.๖ 

 
๙.โครงการอบรม
ความรูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เร่ือง 
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
และระเบียบพัสด ุ
 

 
เพื่อการพัฒนา
บุคลากร 

 
รอยละของบุคลากรที่
ผานการอบรม 

รอยละ 
๘๐ 

 
 
 
 
 

 
ดําเนินการ
จัดทํา
โครงการฯ 

 
 

                      

 
๓๗๕,๐๐๐ 

บาท 

 
ฝาย
งบประมาณ
และ
ตรวจสอบ
ใบสําคัญ 
และ
คณะทํางาน 

 
แผนยุทธ/
แผนบุคคล 
และ ตัวชีว้ัด
ที่ ๔.๖ 

 
๑๐.โครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร 
ปงบประมาณ 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

 
เพื่อใชเปนกรอบ
ในการดําเนินงาน
ดานการบริหาร
จัดการของกลุม
เงินทุนฯ และ
เปนไปตาม
ตัวชี้วัดที่กาํหนด 

 
๑๐.๑ ระดับ
ความสําเร็จของการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร 
 
 
 

 
ระดับ 

๕ 

 
การประชุมผูที่
เกี่ยวของ 
ระดมสมอง
และจัดทําแผน
ทบทวนฯ 

    

 
 

                  

 
๕๐,๐๐๐ 

บาท 

 
ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 

 
แผนยุทธ
ศาสตร 
ตัวชี้วัดที่ 
๔.๑ 



 

 

 

๖๘ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

กิจกรรม/ แผนงาน / วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
โครงการ   หมาย  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  หลัก  

 
๑๐.๒ ระดับ
ความสําเร็จของการ
จัดทําแผนปฏบิัติการ 
ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

 
ระดับ 

๕ 

 
การประชุมผูที่
เกี่ยวของ 
ระดมสมอง
และจัดทํา
แผนปฏิบัติ
การ 
 

 
 

                      

 
๑๑.โครงการจัดทํา
ทบทวนแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ปงบประมาณ 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

 
เพื่อใหเปนกรอบ
ในการดําเนินงาน
ดานทรัพยากร
บุคคลของกลุม
เงินทุนฯ และ
เปนไปตาม
ตัวชี้วัดที่กาํหนด 

 
๑๑.๑ ระดับ
ความสําเร็จของการ
จัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
ระดับ 

๕ 

 
การประชุมผูที่
เกี่ยวของ 
ระดมสมอง
และจัดทําแผน
ทรัพยากร
บุคคล 
 
 

 
 

                      

 
๕๐,๐๐๐ 

บาท 

 
ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 

 
แผนยุทธ/ 
แผนบุคคล 
ตัวชี้วัดที่ 
๔.๖ 

 
๑๑.๒ ระดับ
ความสําเร็จของการ
จัดทําแผนปฏบิัติการ 
ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

 
ระดับ 

๕ 

 
การประชุมผูที่
เกี่ยวของ 
ระดมสมอง
และจัดทํา
แผนปฏิบัติ
การ 
 

 
 

                      

 
๑๒.โครงการพัฒนา
องคกรตามเกณฑ
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

 
เพื่อใหเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด 

 
ระดับคะแนนของการ
จัดการความรูตาม
มาตรฐาน (PMQA) 

 
ระดับ 

๕ 

 
การประชุมผูที่
เกี่ยวของ 
ระดมสมอง
และจัดทํา
แผนปฏิบัติ
การ 

                        

 
๕๐,๐๐๐ 

บาท 

 
ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 

 
แผน
ยุทธศาสตร 



 

 

 

๖๙ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

กิจกรรม/ แผนงาน / วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
โครงการ   หมาย  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  หลัก  

 
๑๓.โครงการทบทวน
แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ปงบประมาณ 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

 
เพื่อใชเปนกรอบ
ในการดําเนินงาน
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
กลุมเงินทุนฯ 
และเปนไปตาม
ตัวชี้วัดที่กาํหนด 

 
๑๓.๑ ระดับ
ความสําเร็จของการ
จัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
ระดับ 

๕ 

 
การประชุมผูที่
เกี่ยวของ 
ระดมสมอง
และจัดทําแผน
ฯ 

 
 

                      

 
๕๐,๐๐๐ 

บาท 

 
ฝายนโยบาย
และ
แผนงาน 

 
แผนยุทธ 
แผนแมบท 
ตัวชี้วัดที่ 
๔.๕ 

 
๑๓.๒ ระดับ
ความสําเร็จของการ
จัดทําแผนปฏบิัติการ
ประจําป ๒๕๖๑  
 

 
ระดับ 

๕ 

 
การประชุม   
ผูที่เกี่ยวของ 
ระดมสมอง
และจัดทํา
แผนปฏิบัติ
การ 

 
 

                      

 

หมายเหตุ : เรียงลําดับความสําคัญของแผนงานและโครงการตามแผนยุทธศาสตรฯ และตัวชี้วัดที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗๐ 

 แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๔ 

รายนามคณะผูจัดทําแผนยุทธศาสตร 

เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗๑ 

 แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
รายนามคณะผูจัดทําแผนยุทธศาสตร 

เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

คณะที่ปรึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นพ.บุญชัย สมบูรณสุข) 

 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ) 

 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 ดร.พรทิพย เจียมสุชน เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

 

วิทยากรที่ปรึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 นายเอกกมล เอี่ยมศรี บริษัท อินเตอรฟนส แอดไวเซอรี่ จํากัด 

 

คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 

ติดตอสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๗๗๑๘ 

 โทรสาร  ๐ ๒๕๙๐ ๗๗๔๓ 

 E-mail : sorawut.bew@gmail.com 

 

 

 

 

 




