
 

๑ 

 

  

ตารางแผนปฏิบัติการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1 (ฉบับแก้ไข) 

กิจกรรม/ แผนงาน / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้า ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

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. (บาท) หลัก  

๑.โครงการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพื่อสร้างความ  
พึงพอใจเช่ือมั่นใน
การบริการ  

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 
75 

จัดทำโครงการ
และดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

     

 
                  

๑๐๐,๐๐๐ ฝ่ายขาย แผนยุทธฯ 2.
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ 

2.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดมสมอง
พัฒนางานขายวัตถ ุ 
เสพติดที่ใช้ในทางการ 
แพทย ์

เพื่อสร้างความ  
พึงพอใจเช่ือมั่นใน
การบริการ  

 

ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานตาม 
แผนปรับปรุง 

ระดับ 
๕ 

จัดทำโครงการ
และดำเนินการ
ตามขั้นตอน        

 

    

171,000 ฝ่ายขาย แผนยุทธฯ 2.
ตัวชี้วัดที่ ๒.3 

3.โครงการลูกค้าสัมพันธ ์ เพื่อสร้างความ  
พึงพอใจเช่ือมั่นใน
การบริการ  

ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาเครือข่าย
ผู้รับบริการ 

ระดับ 
๕ 

จัดทำโครงการ
และดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

        

 
    

350,๐๐๐ ฝ่ายขาย 

 

แผนยุทธฯ 2.
ตัวชี้วัดที่ 3.3 

4.โครงการแก้ไขปรับ 
ปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับเงินทุนหมุนเวียน   
ยาเสพติด 

เพื่อให้มีกฎหมาย 
กฏระเบียบ
ข้อบังคับที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
บริหารวัตถุเสพติด
ทันสมัย 

ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินโครงการ 

ร้อยละ 
100 

จัดทำโครงการ
และดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

 

       

 

   

50,000 ฝ่าย
กฎหมาย 

แผนยุทธฯ 3.
ตัวชี้วัดที่ 3.3 

5.โครงการจัดการ
ความรู้ (KM) และ
ติดตามงาน 

เพื่อให้มีระบบ
คุณภาพในการ
พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 

ระดับคะแนนของการ
จัดการความรู ้ 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ
และดำเนินการ
ตามขั้นตอน   

 

         

53,000 ฝ่าย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

แผนยุทธ์ฯ 4. 

ตัวชี้วัดที่ 3.3    

6.โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ 

 

 

เพื่อให้มีระบบ
คุณภาพในการ
พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำ/ ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์และ
จัดทำแผนปฏบิัติการ
ประจำป ี

ระดับ 
๕ 

จัดทำโครงการ
และดำเนินการ
ตามขั้นตอน   

 

 

 

 

         

278,000 ฝ่าย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

แผนยุทธฯ 4.
ตัวชี้วัดที่ 3.3   
และตัวชี้วัดที ่
4.1 



 

๒ 

 

  

กิจกรรม/ แผนงาน / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้า ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

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. (บาท) หลัก  

7.โครงการบริหารความ
เส่ียงและการควบคุม
ภายใน 

เพื่อให้มีระบบ
คุณภาพในการ
พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำแผนบริหาร
ความเส่ียง 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ
และดำเนินการ
ตามขั้นตอน     

 

 

                  

160,900 ฝ่าย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

แผนยุทธฯ 4.
ตัวชี้วัดที่ 3.3   
และตัวชี้วัดที ่
4.2 

8.โครงการทบทวนแผน
แม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เพื่อให้มีระบบ
คุณภาพในการ
พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 

9.ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำ/ ทบทวน
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
ประจำป ี

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ
และดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

 

 

                      

1๕๐,๐๐๐ 

 

ฝ่าย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

แผนยุทธ์ฯ 4. 

แผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัดที่ 3.3   
และตัวชี้วัดที ่
4.4 

9.โครงการทบทวนแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้มีระบบ
คุณภาพในการ
พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำ/ ทบทวน
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและ
จัดทำแผนปฏบิัติการ
ประจำป ี

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ
และดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

 

 

                      

296,450 

 

ฝ่าย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

แผนยุทธ์ฯ 4.
แผนบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 3.3   
และตัวชี้วัดที ่
4.5 

10.โครงการอบรม
วิชาการตามสมรรถนะ
หลัก 

เพื่อให้บุคลากรมี
สมรรถนะสูงและ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
ประเมินผลมีระดับ
คะแนน ๘๐ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
80 

จัดทำโครงการ
และดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

 

       
 

   

50,000 ฝ่าย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

แผนยุทธฯ 4.
ตัวชี้วัดที่ 3.3   
และตัวชี้วัดที ่
4.5 

11.โครงการพัฒนา   
วัฒธรรมองค์กรและการ
สร้างภาพลักษณ ์

เพื่อให้บุคลากรมี
สมรรถนะสูงและ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
ประเมินผลมีระดับ
คะแนน ๘๐ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
80 

จัดทำโครงการ
และดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

 

           

338,060 ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

แผนยุทธฯ 4.
ตัวชี้วัดที่ 3.3   
และตัวชี้วัดที ่
4.5 

12.โครงการพัฒนา
ความรู้เภสัชวิทยา และ
กฎหมายเกีย่วกับวัตถุ
เสพติดที่ใช้ในทาง
การแพทย ์

เพื่อให้ผู้รับบริการ
มีความเชื่อมั่นต่อ
องค์กร 

ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินโครงการ 

ร้อยละ 
100 

 

จัดทำโครงการ
และดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

 

           

47,040 ฝ่าย
นโยบายฯ

และ 

ฝ.ขาย 

แผนยุทธฯ 4.
ตัวชี้วัดที่ 3.3   
และตัวชี้วัดที ่
4.5 



 

๓ 

 

  

กิจกรรม/ แผนงาน / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้า ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

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. (บาท) หลัก  

13.โครงการสร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดีระหวา่ง
องค์กร  สังคม และ
ชุมชน (CSR) 

เพื่อเสริม
ภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์
องค์กร 

17.ระดับความสำเร็จ
ในการดำเนินโครงการ 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ
และดำเนินการ
ตามขั้นตอน     

 

 

                  

3๐๐,๐๐๐ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

แผนยุทธฯ 4. 
แผนบุคคล /
ตัวชี้วัดที่ 3.3   
และตัวชี้วัดที ่
4.5 

 

หมายเหตุ: เรียงลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และตัวชี้วัดที่กำหนดตามบันทึกข้อตกลงฯ 

 


