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1. บทสรุปผูบริหาร 

 แผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จัดทำ
ข้ึนเพ่ือเปนการทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รวมท้ังใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อันเนื่องมาจากการประเมินผลการดำเนินงานประจำป ๒๕๕9 
ของเงินทุนหมุนเวียน โดยคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง ซ่ึงมีผลการวิเคราะห
คะแนนต่ำกวาคาเปาหมายเทียบเทาระดับ “2.3860” ในดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังดาน
การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน บทบาทคณะกรรมการเงินทุน ท่ีมีคะแนนต่ำกวาคาเปาหมายเทียบเทาระดับ 
“2.8387” ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาท้ัง 2 ดาน ท้ังนี้ เปนไปตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการ
ดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี ๒๕60 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใชการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก (SWOT Analysis)   
ตามหลัก Balance Score Card ท้ัง ๔ ดาน คือดานการเงิน ดานผูมีสวนไดสวนเสีย ดานปฏิบัติการและดานการ
พัฒนาทุนหมุนเวียน เพ่ือนำมากำหนดหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ทำใหรูตำแหนงยุทธศาสตรของเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติดในปจจุบันซ่ึงอยูในตำแหนงท่ีตองปรับปรุงเรงรัดการแกไขจุดออน เพ่ือสรางความเขมแข็งและ
ตอบสนองตอโอกาสของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ียังมีอยู แผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี ้กำหนดประเด็นยุทธศาสตรแบงออกเปน ๔ ดาน 14 กลยุทธ เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงานของกลุมเงินทุนฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร 1.  เพ่ิมประสิทธิภาพและสรางความม่ันคงทางดานการเงิน  

 มีวัตถุประสงค   เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินใหมีประสิทธิภาพ และเพ่ือพัฒนา 
    ระบบบริหารจัดการสินคาคงคลังของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหมีประสิทธิภาพ   
    ประกอบดวย 3 กลยุทธ  

• เพ่ิมรายการวัตถุเสพติดเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  

• จัดหาวัตถุเสพติดใหเพียงพอกับความตองการของผูรับบริการ 

• จัดการสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  
 ยุทธศาสตร 2.  เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและตอบสนองประโยชนตอความตองการ                
                    ของผูรับบริการ  

 มีวัตถุประสงค   เพ่ือสรางความพึงพอใจเชื่อม่ันในการบริการ ประกอบดวย 3 กลยุทธ  

• เพ่ิมชองทางใหผูรับบริการสามารถติดตอไดมากข้ึน 

• พัฒนาระบบการใหบริการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ 

• พัฒนาเครือขาย 
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 ยุทธศาสตร 3.  เพ่ิมประสิทธิภาพดานการปฏิบัติงาน 

 มีวัตถุประสงค   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินงาน เพ่ือใหประชาชนไดใชวัตถุเสพติด 
    ท่ีมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือบริหารจัดการวัตถุเสพติดในยามฉุกเฉิน 
    ใหมีเพียงพอกับความตองการของประชาชน และเพ่ือใหมีกฎหมาย กฏระเบียบ 
    ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารวัตถุเสพติดทันสมัย  
    ประกอบดวย 5 กลยุทธ 

• จัดทำหลักเกณฑและรายการยา Multi brands ในกรณียาจำเปนหรือ 
 ยาท่ีมีขอรองเรียน 

• วิเคราะหคุณภาพของวัตถุเสพติดใหเปนไปตามมาตรฐาน 

• ศึกษาดูงานแหลงผลิตวัตถุเสพติดทางการแพทย 

• เตรียมความพรอมสำรองวัตถุเสพติดของประเทศและสนับสนุนวัตถุเสพติด 
 ในกรณีฉุกเฉินหรือจลาจล 

• ปรับปรุงกฎหมาย กฏระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารวัตถุเสพติด 
 ใหสอดคลองกับสถานการณ 
 

 ยุทธศาสตร 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาองคการและการสรางนวัตกรรม 

 มีวัตถุประสงค  เพ่ือใหบุคลากรมีสมรรถนะสูงและปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพ่ือใหผูรับบริการ 
   มีความเชื่อม่ันตอองคกร เพ่ือใหมีระบบคุณภาพในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกร 
   ท่ีมีสมรรถนะสูง เพ่ือเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธองคกร 
   ประกอบดวย 3 กลยุทธ  

• พัฒนาบุคลากร 

• พัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง  

• พัฒนาระบบสารสนเทศ  

  โดยในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะมีกลยุทธท่ีใชในการดำเนินงานและมีมาตรการ แผนงานหรือ 
โครงการเพ่ือตอบสนองตอกลยุทธนั้น โดยแสดงเปนมิติของ Balance Scored Card 
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2. แผนทบทวนยทุธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนโดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ซ้ือ ขายยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ  
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ตามกฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทสำหรับเพ่ือใชในทางการแพทย
และวิทยาศาสตรภายในราชอาณาจักร 

กระทรวงสาธารณสุขจัดต้ังเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดข้ึน เพราะยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาทท่ีจำเปนจะตองใชในทางการแพทยและวิทยาศาสตรหลายชนิด เปนสารตองหามตามกฎหมาย   
วาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือกฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท จึงทำใหบริษัทยาท่ัวไปไมสามารถทำ
การผลิตและซ้ือขายได กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำหนาท่ีผลิต ซ้ือ
และขายสารตองหามเหลานี้โดยใชเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนกองทุนในการดำเนินการ 

๒.๑ สภาพของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในปจจุบัน 

๒.๑.๑ ขอมูลพ้ืนฐาน : โครงสรางของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีหนวยงานและผูท่ีเก่ียวของดังนี้ 

 1. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา : มอบนโยบาย กำกับและติดตามการบริหารงาน
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 2. คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด : กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร
ของทุนหมุนเวียน พิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบแผนงานงบประมาณรายรับและรายจายประจำป และ
แผนการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน  

 3. ฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด : วางแผน ดำเนินการและพัฒนาการจัดซ้ือ
จัดหาวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองความตองการใชวัตถุเสพติด
ภายในประเทศไดอยางเหมาะสม ท้ังภาวะปกติ หรือฉุกเฉินและเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 4. ฝายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด : วางแผน ดำเนินการและพัฒนาการขาย
วัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ใหกับสถานประกอบการและสถานพยาบาลท่ัว
ประเทศ 

 5. ฝายการเงินและบัญชี : บริหารจัดการดานการบัญชี ควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดการ
ดานบัญชีและงบการเงินตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 6. ฝายงบประมาณและตรวจสอบใบสำคัญ : วิเคราะหและประมาณการรายได – คาใชจาย 
ประเมินตนทุนผลผลิตการดำเนินงานกลุมเงินทุนฯ เพ่ือจัดทำคำของบประมาณประจำป 

 7. ฝายบริหารท่ัวไป : งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป 
 8. ฝายกฎหมาย : ดำเนินการเก่ียวกับงานดานกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของเงินทุน

หมุนเวียนยาเสพติด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 9. ฝายนโยบายและแผนงาน : เสนอแนวทางการดำเนินงานและการกำหนดนโยบายของ

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จัดทำแผนยุทธศาสตรตางๆ ท้ังระยะสั้น และระยะยาว 
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แผนผังโครงสรางการบริหารงานกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตาม 

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

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา คณะกรรมการบรหิารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

กลุมกฎหมายอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพตดิ สำนักงานเลขานุการกรม กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

กองหรือสำนักตางๆ 

                     หมายถึง การกำกับนโยบาย ตดิตามผลการดำเนินงาน 
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แผนผังโครงสรางการบริหารงานภายในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอำนวยการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ฝายจัดซ้ือ และงานวิชาการ

ดานวัตถุเสพติด ฝายการเงินและบัญช ี ฝายบริหารท่ัวไป 
ฝายนโยบายและแผนงาน 

ฝายขายและติดตาม 

การกระจายวัตถุเสพติด 

ฝายกฎหมาย 

 

 ฝายงบประมาณ  

และตรวจสอบใบสำคัญ 
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๒.๑.๒ นโยบายและยุทธศาสตร 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนหนวยงานในกำกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา      
ข้ึนตรงกับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนในรูปเงินทุนหมุนเวียน        
โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (Narcotics Revolving Fund Board) ภายใตกฎหมาย ๓ ฉบับ 
 ๑.  พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอจัดตั้ง การดำเนินงานและการประเมินผลการ 
                   ดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๓.  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการกำหนดทิศทางของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ท่ีสำคัญคือแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ซ่ึงมีความเชื่อมโยงและ
สอดคลองดังปรากฏตามยุทธศาสตรท่ี ๓ การควบคุมตัวยาและสารตั้งตนท่ีเปนวัตถุเสพติดซ่ึงมีกรอบการพัฒนาของ
ประเด็นยุทธศาสตรเนนใน ๔ เรื่อง คือ 

• การเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติงานดานวัตถุเสพติดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เก่ียวกับการจัดการกับผลิตภัณฑวัตถุเสพติด และสารต้ังตนท่ีใชในทางการแพทยวิทยาศาสตร
และอุตสาหกรรมใหไดรับการควบคุมเฝาระวังอยางเขมงวด และมีประสิทธิภาพเพ่ือใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานตามหลักเกณฑระเบียบขอบังคับท่ีกำหนด ซ่ึงมีการบังคับใชกฎหมายอยางท่ัวถึง   
และเขมงวดตามกฎหมายวาดวยวัตถุเสพติด โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเครือขายสารสนเทศวัตถุเสพติด และสารตั้งตนท่ีใชในทาง
การแพทยวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ใหครอบคลุมท้ังในระดับประเทศและสากล 

• การเพ่ิมขีดสมรรถนะในการประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลการเฝาระวังตัวยาและสารตั้งตนกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับประเทศและระดับสากล 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใหสามารถ
บังคับใชกฎหมายดานวัตถุเสพติดอยางมีประสิทธิภาพกฎหมายมีความทันสมัยสอดคลองกับ
ความจำเปนในการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชน 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

1. มุงเนนการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยโดยคำนึงถึง
ประโยชนของผูบริโภคและมีมาตรฐานการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

2. ระบบการควบคุมติดตามและเฝาระวังการกระจายของตัวยาเคมีภัณฑท่ีจำเปน วัตถุเสพติดและ
สารตั้งตนท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย    
วาดวยวัตถุเสพติด โดยมีแนวทางการดำเนินงานท่ีสามารถเทียบเคียงไดในระดับสากล 

3. ระบบสารสนเทศดานวัตถุเสพติดและสารตั้งตนท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรม ท่ีเปนเครือขายสามารถเชื่อมโยงไดครอบคลุมท่ัวประเทศโดยครอบคลุมถึงผูรับ
อนุญาตผลิต นำเขา จำหนายและครอบครองเพ่ือใชประโยชนซ่ึงวัตถุเสพติด 
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 ๒.๑.๓  สถานภาพปจจุบัน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีหนาท่ีในการจำหนายยาเสพติด      
ใหโทษและวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ใหแกสถานพยาบาลและผูประกอบการตางๆ ท่ีไดรับอนุญาตตาม
กฎหมาย ดังนี้ 

1. ยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และ 4 ประกอบดวย 

ลําดับ 

 

รายการ ขนาดบรรจ ุ

1.1 Acetic anhydride 500 มล./ขวด 

1.2 Cocaine HCl powder 5 กรัม/ขวด 

1.3 Codeine phosphate tablet 15 mg 100 เมด็/ขวด 

1.4 Codeine phosphate tablet 30 mg 100 เมด็/ขวด 

1.5 Codeine phosphate powder 1 กิโลกรัม/กระปอง 

1.6 Fentanyl citrate injection 0.1 mg/2 ml/amp 10 หลอด/กลอง 

1.7 Fentanyl citrate injection 0.5 mg/10 ml/amp 5 หลอด/กลอง 

1.8 Fentanyl citrate injection 0.5 mg/10 ml/amp 10 หลอด/กลอง 

1.9 Fentanyl transdermal patch 12.5 mcg/hr 5 แผน/กลอง 

1.10 Fentanyl transdermal patch 25 mcg/hr 5 แผน/กลอง 

1.11 Fentanyl transdermal patch 50 mcg/hr 5 แผน/กลอง 

1.12 Methadone HCl tablet 5 mg  
สําหรับระงับอาการปวด ไมใชสําหรับบําบัดรักษาผูติดยาเสพตดิ 

100 เมด็/ขวด 

1.13 Methadone HCl oral concentrate solution 10 mg/ml  
สําหรับสถานพยาบาลบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

450 มล./ขวด 

1.14 Morphine sulfate SR tablet 10 mg (MST 10) 30 เม็ด/กลอง 

1.15 Morphine sulfate SR tablet 30 mg (MST 30) 30 เม็ด/กลอง 

1.16 Morphine sulfate SR tablet 60 mg (MST 60) 30 เม็ด/กลอง 

1.17 Morphine sulfate SR capsule 20 mg 20 แคปซลู/กลอง 

1.18 Morphine sulfate SR capsule 20 mg 28 แคปซลู/กลอง 

1.19 Morphine sulfate SR capsule 50 mg 20 แคปซลู/กลอง 

1.20 Morphine sulfate SR capsule 50 mg 28 แคปซลู/กลอง 

1.21 Morphine sulfate SR capsule 100 mg 20 แคปซลู/กลอง 

1.22 Morphine sulfate SR capsule 100 mg 28 แคปซลู/กลอง 

1.23 Morphine sulfate injection 10 mg/ml/amp    preservative-free กลองสีมวง 
สําหรับฉีด IV IM SC intrathecal และ epidura 

10 หลอด/กลอง 

1.24 Morphine sulfate oral solution 10 mg/5ml 60 มล./ขวด 

1.25 Morphine sulfate IR tablet 10 mg 100 เมด็/กลอง 

1.26 Opium tincture 1% w/v of morphine 450 มล./ขวด 

1.27 Oxycodone HCl reformulation controlled  release tablet 10 mg 28 เม็ด/กลอง 

1.28 Oxycodone HCl reformulation controlled  release tablet 40 mg 28 เม็ด/กลอง 

1.29 Oxycodone/Naloxone controlled release  tablets 10/5 mg 28 เม็ด/กลอง 

1.30 Pethidine HCl injection 50 mg/ml/amp 10 หลอด/กลอง 

1.31 ใบสั่งจายยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 (สมดุ ยส 5) เลม 

  



แผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุมเงินทุนหมนุเวยีนยาเสพติด   | FDA  หนา ๑๑ 

 

2. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทในประเภท 2 ประกอบดวย 

ลําดับ รายการ ขนาดบรรจ ุ

2.1 Alprazolam tablet 0.25 mg 100 เมด็/กลอง 

2.2 Alprazolam tablet 0.5 mg 100 เมด็/กลอง 

2.3 Alprazolam tablet 1.0 mg 100 เมด็/กลอง 

2.4 Ephedrine HCl injection 30 mg/ml/amp 10 หลอด/กลอง 

2.5 Ephedrine HCl powder 500 กรัม/ขวด 

2.6 Ephedrine HCl powder 100 กรัม/ขวด 

2.7 Flunitrazepam tablet 1 mg 30 เม็ด/กลอง 

2.8 Ketamine HCl injection 50 mg/ml 10 มล./ขวด 

2.9 Methylphenidate HCl tablet 10 mg 100 เมด็/กลอง 

2.10 Methylphenidate HCl tablet 10 mg (Ritalin) 200 เมด็/กลอง 

2.11 Methylphenidate HCl extended release tablet 

     

30 เม็ด/ขวด 

2.12 Methylphenidate HCl extended release tablet 

     

30 เม็ด/ขวด 

2.13 Methylphenidate HCl extended release tablet 

     

30 เม็ด/ขวด 

2.14 Methylphenidate HCl osmotically controlled 

    

30 เม็ด/ขวด 

2.15 Methylphenidate HCl osmotically controlled 

    

30 เม็ด/ขวด 

2.16 Midazolam injection 5 mg/ml/amp 10 หลอด/กลอง 

2.17 Midazolam injection 15 mg/3 ml/amp 5 หลอด/กลอง 

2.18 Midazolam tablet 15 mg 100 เมด็/กลอง 

2.19 Nitrazepam tablet 5 mg 25 เม็ด/ขวด 

2.20 Phentermine HCl capsule 15 mg 200 แคปซลู/ขวด 

2.21 Phentermine HCl capsule 30 mg 200 แคปซลู/ขวด 

2.22 Phentermine resinate capsule 15 mg 30 แคปซลู/กลอง 

2.23 Phentermine resinate capsule 30 mg 30 แคปซลู/กลอง 

2.24 Pseudoephedrine HCl tablet 30 mg 1,000 เม็ด/กลอง 

2.25 Pseudoephedrine HCl tablet 60 mg 1,000 เม็ด/กลอง 

2.26 Pseudoephedrine HCl syrup 30 mg/5ml 60 มล./ขวด 

2.27 Zolpidem tartrate tablet 10 mg 20 เม็ด/กลอง 

๒.๑.๔  งบประมาณในการดำเนินกิจการ  

ปจจุบันการดำเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจำป 
จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ปละไมต่ำกวา 500 ลานบาท รอยละ 80 จะเปนคาดำเนินกิจการในการจัดหา
วัตถุเสพติดเพ่ือจำหนายใหกับสถานพยาบาล สถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับการใชวัตถุเสพติดท่ัวประเทศ 
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๒.๒  การวิเคราะหสถานการณ (Environmental Scanning) 

 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1    
ไดมีการวิเคราะหสถานการณ เพ่ือประเมินปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการดำเนินงานของเงินทุนฯ     
ในมุมมองของ Balance Score Card ท่ีกรมบัญชีกลางใชเปนแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
ไดแกดานการเงิน ดานปฏิบัติการ ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียและดานการพัฒนาทุนหมุนเวียน 

๑. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพ่ือหาโอกาสและอุปสรรค 

 วิเคราะหขอมูลปจจัยภายนอกดานตางๆ ท้ัง ๔ ดาน ในหลักการ BSC ท่ีมีความเชื่อมโยงกับ
องคกรในรอบปท่ีผานมาและคาดวาจะมีผลกระทบ หรือคาดวาจะมีผลตอองคกรในทุกๆ 
ดานท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตภายระยะเวลา ๑ - 3 ปถัดไป ซ่ึงจะเปนโอกาสหรืออุปสรรค
ตอการดำเนินงานขององคกร 

เกณฑการประเมินผล โอกาส อุปสรรค 

ดานการเงิน มีสถานะทางการเงินเอ้ืออำนวยใหสามารถลงทุน
เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

1. จำเปนจะตองนำเขายาเสพติดท่ีมี
ความสำคัญในทางการแพทยจาก
ตางประเทศสวนใหญ 

๒. นโยบายเรงรัดการเบิกจายเงิน 
เสี่ยงตอการดำเนินการผิดระเบียบ
พัสดุ 

ดานปฏิบัติการ 

 

มียาสามัญท่ีผานการรับรองคุณภาพ และความ
ปลอดภัยจาก อย.เพ่ือใชแทนยาดั้งเดิม 

 

บุคลากรทางการแพทย และผูใชยา
จำนวนมากยังไมมีความเชื่อม่ันใน
คุณภาพของยาสามัญวาจะไดผล
ทัดเทียมกับยาตำรับดั้งเดิม 

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย เปนหนวยงานของรัฐเพียงองคกรเดียวท่ีมีสิทธิ
จัดหาและจำหนายวัตถุเสพติดสำเร็จรูปท่ีใช
ในทางการแพทย วิทยาศาสตร และ
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

มีคูคา (supplier) นอยรายทำใหการ
จัดซ้ือในแตละครั้งอาจไมประสบ
ผลสำเร็จ ทำใหเกิดปญหายาขาดได 

การกำหนดราคากลางท่ีตั้งราคาท่ีซ้ือ
ครั้งสุดทายภายในระยะเวลา 2 ป 
อางอิงจากสัญญาลาสุด 

ดานการพัฒนาทุน
หมุนเวียน 

มีกฎหมายรองรับการบริหารจัดการวัตถุเสพติด
สำหรับใชในยามปกติและภาวะฉุกเฉินเพ่ือความ
ม่ันคงของประเทศ 

การผลิตวัตถุเสพติดข้ึนใชภายใน 
ประเทศเกิดข้ึนไดยาก เพราะมีตนทุน
ท่ีสูงมากในการพัฒนาสูตรตำรับ เชน 
การทำการศึกษาชีวมูล (BE) 
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๒. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพ่ือหาจุดแข็งและจุดออน 

 วิเคราะหขอมูลปจจัยภายในดานตางๆ ท้ัง ๔ ดาน ในหลักการ BSC ภายในองคกร    
ในรอบปท่ีผานมาและคาดวาจะมีผลกระทบหรือคาดวาจะมีผลตอองคกรในทุกๆ ดาน  
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตภายระยะเวลา ๑ - 3 ปถัดไป ซ่ึงจะเปนจุดออนหรือจุดแข็ง
ตอการดำเนินงานขององคกร 

 

เกณฑการประเมินผล จุดแข็ง จุดออน 

ดานการเงิน ๑. มีปริมาณงบประมาณดำเนินงานท่ี
เพียงพอ 

๑. การบริหารจัดการตนทุน ยังไม
ทราบตนทุนสินคาท่ีแทจริง 

๒. มีความคลองตัวของการบริหารเบิก
จายเงินงบประมาณ 

2. การเบิกจายเงินตามแผนการ
เบิกจายท่ีไดรับอนุมัติ ไมเปนไปตาม 
แผนงบประมาณ 

ดานปฏิบัติการ 

 

กระบวนการวิเคราะหคุณภาพวัตถุเสพติด     
ท่ีมีจำหนายโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
หรือโดยบริษัทผูผลิตตางประเทศ หรือ 
C.O.A. ท่ีแสดงผลวาผานมาตรฐานมีความ
นาเชื่อถือ (อิงมาตรฐานสากล) 

ความลาชาในข้ันตอนการสงตรวจ
วิเคราะหผลิตภัณฑท่ีกรมวิทยาศาสตร 
การแพทย รวมถึงบริษัทคูสัญญา 

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือขาย 
ท่ีเขมแข็งในการทำงานดานตางๆ ในระดับ
พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

ไมสามารถกระจายวัตถุเสพติดท่ี
จำหนายไปยังเครือขายใหเปนตัวแทน
ในการจำหนายไดท่ัวประเทศ 

ดานการพัฒนาทุน
หมุนเวียน 

บุคลากรสวนใหญมีประสบการณ 
และเชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ 

 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลขาด
ประสิทธิภาพ ไมตอบสนองการ
ดำเนินการดานตางๆ ภายในองคกร 

๒. โครงสรางขององคกรไมสอดคลอง
กับการบริหารและการดำเนินงานใน
ปจจุบัน 

3. ระบบสารสนเทศยังไมพรอมใชงาน
ได ส ม บู รณ  เ พ่ื อ ต อ บ สน อ งก าร
ดำเนินการดานตางๆ ภายในเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

 

 



แผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุมเงินทุนหมนุเวยีนยาเสพติด   | FDA  หนา ๑๔ 

 

๒.๓  การวิเคราะหและสรุปปญหาการดำเนินงานท่ีตองมีการปรับปรุง/พัฒนา 

 ๒.๓.๑ ดานนโยบาย 

นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ไดกำหนดใหมีการลดข้ันตอนในกระบวนการ
การใหบริการใหมีความรวดเร็ว แตการดำเนินการในบางข้ันตอนยังขัดกับระเบียบและกฏขอบังคับท่ีเก่ียวของ ซ่ึงตอง
มีการดำเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฏระเบียบและขอบังคับระเบียบท่ีเก่ียวของกับการบริหารวัตถุเสพติด        
ใหสอดคลองกับสถานการณ 

๒.๓.๒ ดานการเงิน 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดประสบปญหาท่ียังตองนำเขายาเสพติดท่ีมีความสำคัญในทาง
การแพทยจากตางประเทศสวนใหญ รวมท้ังนโยบายเรงรัดการเบิกจายเงิน ท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงตอการดำเนินการ   
ท่ีอาจผิดระเบียบพัสดุได และการท่ียังไมทราบตนทุนสินคาท่ีแทจริงทำใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการตนทุน สงผล
ถึงการเบิกจายเงินตามแผนการเบิกจายท่ีไดรับอนุมัติ ไมเปนไปตามแผนงบประมาณตามท่ีกำหนด 

๒.๓.๓ ดานปฏิบัติการ 

 กลุม เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดสามารถจัดหายาสามัญ ท่ีผานการรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา วามีคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิผลและความปลอดภัยเทียบเทากับผลิตภัณฑยาตำรับ
ดั้งเดิมและสามารถใชแทนยาตำรับดั้งเดิมได แตบุคลากรทางการแพทยและผูใชยาจำนวนมากยังไมมีความเชื่อม่ัน    
ในคุณภาพของยาสามัญวาจะไดผลทัดเทียมกับยาตำรับด้ังเดิม ทำใหสงผลกระทบโดยตรงตอความนิยมในการใชหรือ
สั่งใชยาสามัญอยูเปนจำนวนมาก 

 อีกท้ัง กระบวนการวิเคราะหคุณภาพวัตถุเสพติดท่ีจำหนายโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือ
บริษัทผูผลิตตางประเทศ หรือ C.O.A. ท่ีแสดงผลวาผานมาตรฐานมีความนาเชื่อถือ มีกระบวนการทำงานในข้ันตอน
การสงตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมถึงบริษัทคูสัญญามีความลาชา 

 ๒.๓.๔ ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนหนวยงานของรัฐเพียงองคกรเดียวท่ีมีสิทธิจัดหาและจำหนาย
วัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ในปจจุบันมีคูคา (supplier) 
นอยราย เพราะไมสามารถแขงขันดานราคา เนื่องจากราคากลางท่ีตั้งคือราคาท่ีซ้ือครั้งสุดทายภายในระยะเวลา 2 ป 
โดยอางอิงจากสัญญาลาสุด ทำใหการจัดซ้ือในแตละครั้งอาจไมประสบผลสำเร็จ สงผลกระทบอันทำใหเกิดปญหา   
ยาขาดคราวได 

 ถึงแมกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนเครือขายท่ีเขมแข็งในการ
ทำงานดานตางๆ ในระดับพ้ืนท่ีท่ัวประเทศแตไมสามารถกระจายวัตถุเสพติดท่ีจำหนายไปยังเครือขายใหเปนตัวแทน
ในการจำหนายไดท่ัวประเทศ  
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 ๒.๓.5 ดานการบริหารจัดการ 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีความตองการผลิตวัตถุเสพติดข้ึนใชภายในประเทศ แทนการนำเขา
วัตถุเสพติดจากตางประเทศเพ่ือลดมูลคาการนำเขาจากตางประเทศ แตแนวคิดดังกลาวมีความเปนไปไดยากมาก 
เพราะมีตนทุนในการดำเนินการท่ีสูงในการพัฒนาสูตรตำรับ ตลอดจนคาใชจายตางๆ ในการดำเนินการก็สูงมาก
เชนกัน เชน การทำการศึกษาชีวมูล (BE) ในยาแตละรายการเปนจำนวนเงินหลายลานบาท นอกจากนี้ ขอจำกัด       
ในเรื่องของกฎหมายทำใหการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุเสพติดเพ่ือใชในประเทศไมพัฒนา รัฐบาลควรใหการ
สนับสนุนงบประมาณในเรื่องดังกลาวนี้ 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดยังไมสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ
ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการวางแผนและดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในโครงสรางหลักของเงินทุนฯ     
ท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 ระบบสารสนเทศเปนระบบท่ีมีความสำคัญมาก ในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพราะเปนศูนยรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีสำคัญตอกระบวนการจัดหาและจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย 
รวมท้ังเปนชองทางท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานสามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการไดอยางสะดวก รวดเร็วและ
ถูกตองสมบูรณ โดยในปจจุบันระบบสารสนเทศของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ยังอยูระหวางการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศใหสามารถใชงานไดครอบคลุมทุกกระบวนการ 
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๓. ทิศทางและยทุธศาสตรขององคกร 

 
๓.๑ การกำหนดกลยุทธ (Formulate Strategies) 

 จากการวิเคราะหสถานการณ (Environmental Scanning) เพ่ือประเมินปจจัยท้ังภายนอกและ
ภายในท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดวยหลักการของ Balance Score Card   
ท่ีคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลางใชเปนแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียน ไดแก ดานการเงิน ดานปฏิบัติการ ดานการสนองประโยชนผูมีสวนไดสวนเสียและดานการพัฒนาทุน
หมุนเวียน กำหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายของการทบทวนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียน    
ยาเสพติด เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน ไดดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 

 

 

 

 

 

พันธกิจ (Missions) 

 

 

 

 

 

 วัตถุประสงค (Organizational Objective)  

• บริหารจัดการสนับสนุนการจัดหา จำหนายและบริการวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพดี ราคาเหมาะสมภายใตกฎหมายท่ีกำหนด 

• พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการใหบริการบริหารคลังและดำเนินการสำรองวัตถุเสพติด
สำหรับใชในยามปกติและภาวะฉุกเฉินเพ่ือความม่ันคงของประเทศ 

 

 

 

 

 

“เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย 

วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม อยางครบวงจรภายใตหลักธรรมาภิบาล  

และกฎหมาย โดยยึดประชาชนเปนหลัก”  

“การจัดหาและจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ

อุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพดีราคาเหมาะสมภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของ” 
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                   คานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร (Share Value) 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดกำหนดคานิยมท่ีจะปลูกฝงและสงเสริมใหบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติดใหถือปฏิบัติและใหงายตอการจดจำ จึงกำหนดเปนดังนี้  

 

 

 

 

 

 

เปาหมายหลัก 

• เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินใหมีประสิทธิภาพ  

• เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการสินคาคงคลังของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหมีประสิทธิภาพ   

• เพ่ือสรางความพึงพอใจเชื่อม่ันในการบริการ  

• เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินงาน  

• เพ่ือใหประชาชนไดใชวัตถุเสพติดท่ีมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน  

• เพ่ือบริหารจัดการวัตถุเสพติดในยามฉุกเฉินใหมีเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

• เพ่ือใหมีกฎหมาย กฏระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารวัตถุเสพติดทันสมัย  

• เพ่ือใหบุคลากรมีสมรรถนะสูงและปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ  

• เพ่ือใหผูรับบริการมีความเชื่อม่ันตอองคกร  

• เพ่ือใหมีระบบคุณภาพในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง  

• เพ่ือเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธองคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คานิยม “มุงม่ันบริหารจัดการวัตถุเสพติดอยางมืออาชีพ ทุมเท พัฒนา 

และบริการสูความเปนเลิศ” 
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๓.๒ การจัดทำแผนยุทธศาสตร (Strategy Map)  

แผนการทบทวนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  

 

ยุทธศาสตร ท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพและสรางความม่ันคงทางดานการเงิน 

 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินใหมีประสิทธิภาพ   
                   2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการสินคาคงคลังของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ   

 

กลยุทธ 
 

 

ตัวชี้วัด 
 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

• เพ่ิมรายการวัตถุเสพติด
เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ  

• จัดหาวัตถุเสพติดให
เพียงพอกับความตองการ
ของผูรับบริการ 

• จัดการสินคาคงคลังใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

• รอยละคาใชจายบริหารตอ   
รายไดรวม 

• อัตราการหมุนเวียนของสินคา
คงเหลือ 
 

 
 

• โครงการสำรวจและจัดทำแนวทาง
ปฏิบัติในการเพ่ิมรายการวัตถุเสพติด
เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ 

• โครงการจัดทำแผนการจัดหาวัตถุ  
เสพติดประจำป 

• โครงการบริหารจัดการคลังเก็บวัตถุ
เสพติดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและตอบสนองประโยชนตอความตองการของผูรับบริการ 

วัตถุประสงค :  เพ่ือสรางความพึงพอใจเชื่อม่ันในการบริการ  

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

• เพ่ิมชองทางให
ผูรับบริการสามารถติดตอ
ไดมากข้ึน 

• พัฒนาระบบการให 
บริการเพ่ือสรางความ  
พึงพอใจใหกับผูรับบริการ 

• พัฒนาเครือขาย 
 

• รอยละของความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
 

• ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนปรับปรุง 

 

• ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
เครือขายผูรับบริการ 
 

 

• โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
 

• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดม
สมองพัฒนางานขายวัตถุเสพติดท่ีใช
ในทางการแพทย 

 

• โครงการลูกคาสัมพันธ 
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                                ยุทธศาสตร 3.  เพ่ิมประสิทธิภาพดานการปฏิบัติงาน                         

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินงาน  
                   2. เพ่ือใหประชาชนไดใชวัตถุเสพติดท่ีมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน  
                   3. เพ่ือบริหารจัดการวัตถุเสพติด ในยามฉุกเฉินใหมีเพียงพอกับความตองการของประชาชน  
                   4. เพ่ือใหมีกฎหมาย กฏระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารวัตถุเสพติดทันสมัย 

 

กลยุทธ 
 

ตัวชี้วัด 
 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

• จัดทำหลักเกณฑและ
รายการยา Multi 
brands ในกรณียาจำเปน 
หรือยาท่ีมีขอรองเรียน 

• วิเคราะหคุณภาพของวัตถุ
เสพติดใหเปนไปตาม
มาตรฐาน 

• ศึกษาดูงานแหลงผลิตวัตถุ
เสพติดทางการแพทย 

• เตรียมความพรอมสำรอง
วัตถุเสพติดของประเทศ 
และสนับสนุนวัตถุเสพติด
ในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

• ปรับปรุงกฎหมาย       
กฏระเบยีบขอบังคับ     
ท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
วัตถุเสพติดใหสอดคลอง
กับสถานการณ 
 

• รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ 

• ระดับความสำเร็จของวัตถุเสพติด 
ท่ีมีจำหนายทุกรายการ               
มีคุณภาพผานมาตรฐานท่ีกำหนด 

• รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ 

• จำนวนบัญชรีายการยาเพ่ือสำรอง
ในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

• รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ 

• รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ 

• โครงการสำรวจและจัดทำแนวทาง 
และกำหนดรายการยาท่ีไดรับการ
จัดทำบัญชี Multi brands 

• โครงการตรวจรับยาใหไดคุณภาพและ
มาตรฐาน 

• โครงการศึกษาดูงานแหลงผลิตวัตถุ
เสพติดท่ีใชในทางการแพทยเพ่ือการ
นำเขาสำหรับกลุมเงินทุนฯ ประจำ    
ป 2561 

• โครงการจัดทำบัญชีรายการยาเพ่ือ
สำรองในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

• โครงการจัดทำแผนสนับสนุนวัตถุ  
เสพติดในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

• โครงการแกไขปรับปรุงระเบียบ       
ท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพติด 
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             ยุทธศาสตร 4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาองคการและการสรางนวัตกรรม 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหบุคลากรมีสมรรถนะสูงและปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 
                   2. เพ่ือใหผูรับบริการมีความเชื่อม่ันตอองคกร 
                   3. เพ่ือใหมีระบบคุณภาพในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง  
                   4. เพ่ือเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธองคกร 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

• จัดทำพจนานุกรม
สมรรถนะ 

• พัฒนาบุคลากรให
สามารถปฏิบัติงานได
อยางมืออาชีพ 

• การพัฒนาหัวหนางาน 

• ติดตามประเมินผล
บุคลากรท่ีผานการอบรม 

• พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ 

• การพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรท่ีมีสมรรถนะ 

• ทบทวนแผนยุทธศาสตร 
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจำป 

• ทบทวนแผนการบริหาร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล / 
แผนปฏิบั ติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำป 
(รวมวางแผนและการ
บริหารอัตรากำลังคน) 

• ท บ ท ว น แ ผ น แ ม บ ท
เทคโน โลยีส ารสน เทศ 
และจัดทำแผนปฏิบัติการ
เทคโน โลยีส ารสน เทศ 
ประจำป 

• จัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยง 

 
 
 
 

• ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
พจนานุกรมสมรรถนะ 

• รอยละของผูเขารับการอบรมผาน
การประเมินผลมีระดับคะแนน 
๘๐ ข้ึนไป 

• รอยละของหัวหนางานท่ีเขารวม
อบรมผานการประเมินผลมีระดับ
คะแนน ๘๐ ข้ึนไป 

• รอยละของบุคลากรท่ีผานการ
อบรมตองมีผลการประเมินใน
ระดบัคะแนน ๘๐ ข้ึนไป 

• รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ 

• ระดับความสำเร็จในการจัดทำ/ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร 

• ระดับความสำเร็จในการจัดทำ/ 
ทบทวนแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

• ระดับความสำเร็จในการจัดทำ/ 
ทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยง 

• ระดับความสำเร็จของการจัดทำ 
SOP 

• ระดับคะแนนของการจัดการ
ความรู  
 

• โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคคล 
(IDP) 

• โครงการอบรมวิชาการตามสมรรถนะ
หลัก 

• โครงการพัฒนาวัฒธรรมองคกรและ
การสรางภาพลักษณ  

• โครงการพ่ีสอนนอง 

• โครงการพัฒนาหัวหนาอยางมืออาชีพ 

• โครงการติดตามประเมินผลบุคลากรท่ี
ผานการอบรม 

• โครงการพัฒนาความรู เภสัชวิทยา 
และกฎหมายเก่ียวกับวัตถุเสพติด    
ท่ีใชในทางการแพทย 

• โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร  

• โครงการทบทวนแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

• โครงการทบทวนแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

• โครงการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

• โครงการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติ 
งานของกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน (SOP)  

• โครงการจัดการความรู (KM) และ
ติดตามงาน 
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(-ตอ-)  ยุทธศาสตร 4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาองคการและการสรางนวัตกรรม  

 

 
วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหบุคลากรมีสมรรถนะสูงและปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 
                   2. เพ่ือใหผูรับบริการมีความเชื่อม่ันตอองคกร 
                   3. เพ่ือใหมีระบบคุณภาพในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง  
                   4. เพ่ือเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธองคกร 

กลยุทธ 
 

ตัวชี้วัด แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

• จั ด ท ำ ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน กระบวนการ
หลักและกระบวนการ
สนับสนุน (SOP) 

• ดำเนินการตามระบบ 
PMQA 

• สรางแรงจูงใจและขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหทันสมัย 

• สรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวางองคกร สังคม 
และชุมชน  
 

• ร อ ย ล ะ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
เจาหนาท่ีท่ีมีตอองคกร 

• ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
โครงการ  

• ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

• ระดับความสำเร็จในการดำเนิน
โครงการ 

• โครงการสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากร  

• โครงการ Happy work place 

• โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

• โครงการสรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวางองคกร สังคม และชุมชน 
(CSR) 
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3.3 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของแผนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร กลยุทธ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

เพ่ิมประสิทธิภาพและสราง
ความมั่นคงทางดานการเงิน 

• เพ่ิมรายการวัตถุเสพติดเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ  

• จัดหาวัตถุเสพตดิใหเพียงพอกับ
ความตองการของผูรับบริการ 

• จัดการสินคาคงคลังใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

• มีวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการ 
แพทยเพียงพอความตองการ
ของผูรับบริการ 
 

• มีการพัฒนาระบบบริหารจัด 
การสินคาคงคลังเพ่ือบริหาร
การจัดซื้อจดัจางวัตถุเสพติด
ท่ีใชในทางการแพทยใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

• การบริหารจัดการสินคาคง
คลังมีความถูกตองบริหาร 
งานไดสะดวก รวดเร็วและ
เพียงพอตอความตองการ
ของผูใชบริการ 

• คาใชจายบริหารตอรายได
รวมลดลง และอัตราการ
หมุนเวียนของสินคาคงคลัง
มากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

เพ่ิ มประสิ ทธิภ าพการให  
บ ริ ก า ร แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง
ประโยชนตอความตองการ
ของผูรับบริการ 

• เพ่ิมชองทางใหผูรับบริการสามารถ
ติดตอไดมากข้ึน 

• พัฒนาระบบการใหบริการเพ่ือสราง
ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ 

• พัฒนาเครือขาย 

• มีชองทางใหผูรับบริการ
สามารถติดตอไดมากข้ึน 
 

• ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึน 
 

• มีเครือขายเพ่ิมข้ึน 

 

• ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียมีความพึงพอใจ  
 

• สรางความเช่ือมั่ น ในการ
ใหบริการมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 

• สรางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูรับบริการและเครือขายให
เพ่ิมมากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

เพ่ิมประสิทธิภาพดานการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• จัดทำหลักเกณฑและรายการยา 
Multi brands ในกรณียาจำเปน 
หรือยาท่ีมีขอรองเรยีน 

• วิเคราะหคุณภาพของวัตถุเสพตดิให
เปนไปตามมาตรฐาน 

• ศึกษาดูงานแหลงผลิตวัตถุเสพติด
ทางการแพทย 

• เตรียมความพรอมสำรองวัตถุเสพติด 
ของประเทศ และสนับสนุนวัตถุ 
เสพติดในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

• ปรับปรุงกฎหมาย กฏระเบียบ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
วัตถุเสพตดิใหสอดคลองกับ
สถานการณ 

 

 

 

• สามารถดำเนินโครงการให
แลวเสร็จ 

• วัตถุเสพตดิท่ีมีจำหนายทุก
รายการมีคุณภาพผาน
มาตรฐานท่ีกำหนด 

• สามารถดำเนินโครงการให
แลวเสร็จ 

• มีบัญชีรายการยาเพ่ือสำรอง
ในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

• สามารถดำเนินโครงการให
แลวเสร็จ 
 

• มีประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน 

• ประชาชนไดใชวัตถุเสพติด 
ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

• สามารถบริหารจัดการวัตถุ
เสพติดในยามฉุกเฉินใหมี
เพียงพอกับความตองการ
ของประชาชน  

• มีกฎหมาย กฏระเบียบ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารวัตถุเสพติดทันสมัย 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา
องคการและการสราง
นวัตกรรม 

 

• จัดทำพจนานุกรมสมรรถนะ 

• พัฒนาบุคลากรใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 

• การพัฒนาหัวหนางาน 

• ติดตามประเมินผลบุคลากรท่ีผาน
การอบรม 

• พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ 

• การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมี
สมรรถนะ 

• ทบทวนแผนยุทธศาสตร และแผน 
ปฏิบัติการประจำป 

• ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล/ แผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำป(รวม
วางแผนและการบริหารอัตรา
กำลังคน) 

• ทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ และจัดทำแผนปฏิบัติ
การเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจำป 

• จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

• จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน (SOP) 

• ดำเนินการตามระบบ PMQA 

• สรางแรงจูงใจและขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหทันสมัย 

• สรางความสัมพันธท่ีดรีะหวาง
องคกร สังคม และชุมชน  

 

 

• ความสำเร็จ ในการจั ดทำ
พจนานุกรมสมรรถนะ 

• ผูเขารับการอบรมผานการ
ประเมินผลมีระดับคะแนน 
๘๐ ข้ึนไป 

• หัวหนางานท่ีเขารวมอบรม
ผานการประเมินผลมีระดับ
คะแนน ๘๐ ข้ึนไป 

• บุคลากรท่ีผานการอบรมตอง
มีผลการประเมินในระดับ
คะแนน ๘๐ ข้ึนไป 

• ความสำเร็จของการดำเนิน
โครงการ 

• ความสำเร็จในการจัดทำ/ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร 

• ความสำเร็จในการจัดทำ/ 
ท บ ท วน แผน การบ ริห าร
ทรัพยากรบุคคล 

• ความสำเร็จในการจัดทำ/ 
ทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• ความสำเร็จในการจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง 

• ความสำเร็จของการจัดทำ 
SOP 

• ผานเกณฑการใหคะแนนของ
การจัดการความรู  

• เจาหนาท่ีมีความพึงพอใจตอ
องคกร 

• ความสำเร็จของการจัดทำ
โครงการ  

• ความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

• ความสำเร็จในการดำเนิน
โครงการ 

• บุคลากรมีสมรรถนะสูงและ
ปฏิบัติงานไดอยางมือ
อาชีพ 

• ผูรับบริการมคีวามเช่ือมั่น
ตอองคกร 

• องคกรใหเปนองคกรท่ีมี
สมรรถนะสูง  

• เสรมิภาพลักษณและ
ประชาสมัพันธองคกร 
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4. การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบตัิ (Converting Strategy into Action) 

ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิชอบ 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพและ
สรางความม่ันคงทางดาน
การเงิน 

 

1.เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จั ด ก า ร ด า น ก า ร เ งิ น ให มี
ประสิทธิภาพ   

 

1.เพ่ิมรายการวัตถุเสพตดิเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ 

 

๑.รอยละคาใชจายบริหารตอ
รายไดรวม 

 

6.00 

 

1.โครงการสำรวจและจัดทำแนวทาง
ปฏิบัติในการเพ่ิมรายการวัตถุเสพติด
เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ 

--- ฝ.จัดซื้อ 

2 .เพ่ื อ พั ฒ นาระบบบริห าร
จัดการสินคาคงคลังของกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหมี
ประสิทธิภาพ   

2.จัดหาวัตถุเสพติดใหเพียงพอกับความ
ตองการของผูรับบริการ 

๒.อัตราการหมุนเวียนของสินคา
คงเหลือ 

4.5 

 

 

2.โครงการจัดทำแผนการจัดหาวัตถุ
เสพติดประจำป 

--- ฝ.จัดซื้อ 

3.จัดการสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

3.โครงการบริหารจัดการคลังเก็บ
วัตถุเสพติดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

--- ฝ.จัดซื้อ 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการและตอบสนอง
ประโยชนตอความตองการ
ของผูรับบริการ  

 

เพ่ือสรางความพึงพอใจเชื่อมั่น
ในการบริการ  

 

1.เพ่ิมชองทางใหผูรับบริการสามารถ
ติดตอไดมากขึ้น 

 

๑.รอยละของความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

75 1.โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

100,000.- ฝ.ขาย 

2.พัฒนาระบบการใหบริการเพ่ือสราง
ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ 

2.ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนปรับปรุง 

ระดับ 5 2.โครงการประชุมเชิงปฏิ บัติการ
ระดมสมองพัฒ นางานขายวัต ถุ     
เสพติดท่ีใชในทางการแพทย 

 

250,000.- ฝ.ขาย 

3.พัฒนาเครือขาย 3.ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาเครือขายผูรับบริการ 

 

ระดับ 5 3.โครงการลูกคาสัมพันธ 700,000.- ฝ.ขาย 
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3.เพ่ิมประสิทธิภาพดาน
การปฏิบัติงาน 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การดำเนินงาน (Process)  

 

๑.จัดทำหลักเกณฑและรายการยา Multi 
brands ในกรณียาจำเปน หรือยาท่ีมีขอ
รองเรียน 

๑.รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ 

รอยละ 
100 

๑.โครงการสำรวจและจัดทำแนวทาง 
และกำหนดรายการยาท่ีไดรับการ
จัดทำบัญชี Multi brands 

--- ฝ.จัดซื้อ 

2.เพ่ือใหประชาชนไดใชวัตถุ
เสพติดท่ีมีคุณภาพเปนไปตาม
มาตรฐาน (Product)  

2.วิเคราะหคุณภาพของวัตถุเสพติดให
เปนไปตามมาตรฐาน 

2.ระดับความสำเร็จของวัต ถุ       
เสพติดท่ีมีจำหนายทุกรายการ               
มี คุ ณ ภ าพ ผ าน ม าต รฐ าน ท่ี
กำหนด 

ระดับ 5 2.โครงการตรวจรับยาใหไดคุณภาพ
และมาตรฐาน 

 

--- ฝ.จัดซื้อ 

3.ศึกษาดูงานแหลงผลิตวัตถุเสพติดทาง
การแพทย 

3.รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ 

รอยละ 
100 

3.โครงการศึกษาดูงานแหลงผลิต
วัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยเพ่ือ
การนำเข าสำหรับกลุ ม เงิน ทุนฯ 
ประจำป 2561 

2,022,500.- ฝ.จัดซื้อ 

 

3.เพ่ือบริหารจัดการวัตถุเสพติด 
ในยามฉุกเฉินใหมีเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชน 
(Management)  

4.เตรียมความพรอมสำรองวัตถุเสพติด
ของประเทศ และสนับสนุนวัตถุเสพติด
ในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

4.จำนวนบัญชีรายการยาเพ่ือ
สำรองในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

1 บัญชี 4.โครงการจัดทำบัญชีรายการยาเพ่ือ
สำรองในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

--- ฝ.จัดซื้อ 

5 .รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ 

รอยละ 
100 

5.โครงการจัดทำแผนสนับสนุนวัตถุ
เสพติดในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

--- ฝ.จัดซื้อ 

4.เพ่ือใหมีกฎหมาย กฏระเบียบ 
ขอ บังคับ ท่ี เก่ียวของกับการ
บริหารวัตถุเสพติดทันสมัย 

5 .ป รับ ป รุ ง กฎ ห ม าย  ก ฏ ระ เบี ย บ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารวัตถุ
เสพติดใหสอดคลองกับสถานการณ 

 

6 .รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ 

รอยละ 
100 

6.โครงการแกไขปรับปรุงระเบียบ   
ท่ี เก่ียวข องกับ เงิน ทุนหมุนเวี ยน     
ยาเสพติด 

300,000.- ฝ.กฎหมาย 
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4.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
พัฒนาองคการและการ
สรางนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือใหบุคลากรมีสมรรถนะสูง
และปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 
 
 

๑.จัดทำพจนานุกรมสมรรถนะ ๑.ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำพจนานุกรมสมรรถนะ 

ระดับ 5 ๑.โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคคล 
(IDP) 

194,000.- ฝ.นโยบายฯ 

2.พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมืออาชีพ 

2.รอยละของผูเขารับการอบรม
ผ าน การป ระ เมิ น ผล มี ระดั บ
คะแนน ๘๐ ขึ้นไป 

รอยละ 
80 

2 .โค รงการอบ รมวิ ช าการต าม
สมรรถนะหลัก 

50,000.- ฝ.นโยบายฯ 

3.โครงการพัฒนาวัฒธรรมองคกร
และการสรางภาพลักษณ  

700,000.- ฝ.บริหารฯ 

4.โครงการพ่ีสอนนอง --- ทุกฝาย 

3.การพัฒนาหัวหนางาน 3.รอยละของหัวหนางานท่ีเขา
รวมอบรมผานการประเมินผลมี
ระดับคะแนน ๘๐ ขึ้นไป 

รอยละ 
80 

5.โครงการพัฒนาหัวหนาอยางมือ
อาชีพ 

50,000.- ฝ.นโยบายฯ 

4.ติดตามประเมินผลบุคลากรท่ีผานการ
อบรม 

4.รอยละของบุคลากรท่ีผานการ
อบรมตองมีผลการประเมินใน
ระดับคะแนน ๘๐ ขึ้นไป 

รอยละ 
80 

6 .โค รงการติ ด ต ามป ระ เมิน ผ ล
บุคลากรท่ีผานการอบรม 
 

--- ฝ.นโยบายฯ 

2.เพ่ือใหผู รับบริการมีความ
เชื่อมั่นตอองคกร 

5.พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ 

6 .รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ 

รอยละ 
100 

 
 

7.โครงการพัฒนาความรูเภสัชวิทยา 
และกฎหมายเก่ียวกับวัตถุเสพติด   
ท่ีใชในทางการแพทย 

71,000.- ฝ.นโยบายฯ 
และ 
ฝ.ขาย 

3.เพ่ือใหมีระบบคุณภาพในการ
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมี
สมรรถนะสูง 
 
 
 
 
 
 

6.การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมี
สมรรถนะ 

7.ทบทวนแผนยุทธศาสตร และแผน 
ปฏิบัติการประจำป 

7 .ระดั บ ค วามสำ เร็ จ ใน ก าร
จัดทำ/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร 

ระดับ 5 8.โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร  800,000.- ฝ.นโยบายฯ 

8.ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล/ แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจำป 
(รวมวางแผนและก ารบ ริห ารอั ต ร า
กำลังคน) 

8 .ระดั บ ค วามสำ เร็ จ ใน ก าร
จัดทำ/ ทบทวนแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 5 9 .โครงการทบทวนแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

125,000.- 
 

ฝ.นโยบายฯ 
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-ตอ- 
4.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
พัฒนาองคการและการ
สรางนวัตกรรม 

-ตอ- 
3.เพ่ือใหมีระบบคุณภาพในการ
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมี
สมรรถนะสูง 

9 .ท บ ท ว น แ ผ น แ ม บ ท เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ และจัดทำแผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป 

9 .ระดั บ ค วามสำ เร็ จ ใน ก าร
จัด ทำ/ ทบ ทวน แผ น แม บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ 5 ๑0 .โครงการทบทวนแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

50,000.- ฝ.นโยบายฯ 

10.จัดทำแผนบริหารความเส่ียง 10.ระดับความสำเร็จในการ
จัดทำแผนบริหารความเส่ียง 

ระดับ 5 11.โครงการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน 

220,000.- ฝ.นโยบายฯ 

11 .จัดทำมาตรฐานการปฏิ บัติ งาน 
กระบวนการห ลักและกระบวนการ
สนับสนุน (SOP) 
(Standard Operation Procedure) 

11.ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำ SOP 

ระดับ 5 12.โครงการจัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน (SOP)  
 

--- ฝ.นโยบายฯ 

12.ดำเนินการตามระบบ PMQA 
 

12.ระดับคะแนนของการจัดการ
ความรู  

ระดับ 5 13.โครงการจัดการความรู (KM) 
และติดตามงาน 

53,000.- ฝ.นโยบายฯ 

13.สรางแรงจูงใจและขวัญกำลังใจใน 
การปฏิบัติงาน 

13.รอยละความพึงพอใจของ
เจาหนาท่ีท่ีมีตอองคกร 

100 
 
 

14.โครงการสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากร  

--- ฝ.นโยบายฯ 

14.ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำโครงการ  

ระดับ 5 15.โครงการ Happy work place --- ฝ.บริหารฯ 

๑4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
ทันสมัย 

15 .ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ระดับ 5 16.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  

* ของบ
เพ่ิมเติม* 

ฝ.นโยบายฯ 

 
 
 

4.เพ่ื อเสริมภาพลักษณ และ
ประชาสัมพันธองคกร  

15.สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางองคกร 
สังคม และชุมชน  
 
 

16 .ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินโครงการ 

ระดับ 5 ๑7.โครงการสรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวางองคกร สังคม และชุมชน 
(CSR) 
 

700,000.- ฝ.บริหารฯ 
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แผนที่ยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                   วิสัยทัศน  
เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม อยางครบวงจรภายใตหลัก

ธรรมาภิบาล  และกฎหมาย โดยยึดประชาชนเปนหลัก 

พันธกิจ “การจัดหาและจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพดี ราคาเหมาะสมภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของ”  
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เพ่ือสรางความพึงพอใจเชื่อมั่นในการบริการ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบรหิารจดัการดานการเงินใหมีประสทิธิภาพ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการสินคาคงคลังของกลุมเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ

ดำเนินงาน 
เพ่ือใหประชาชนไดใชวัตถุเสพติด

ที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน 

เพ่ือบริหารจัดการวัตถุเสพติด 

ในยามฉุกเฉินใหมีเพียงพอกับ

ความตองการของประชาชน 

เพ่ือใหมีกฎหมาย กฏระเบยีบ 

ขอบังคับที่เก่ียวของกับการ

บริหารวตัถุเสพตดิทันสมยั 

เพ่ือใหบุคลากรมีสมรรถนะสูงและปฏบิัติงานไดอยางมืออาชีพ 

เพ่ือให้ผู้ รับบริการมีความเช่ือม่ันต่อองค์กร 

เพ่ือใหมีระบบคุณภาพในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 

เพื่อเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กร 



แผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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5. แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2561 
กิจกรรม/ แผนงาน / วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายหตุ 

โครงการ   หมาย  ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย (บาท) หลัก  
๑.โครงการสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

เพื่อสรางความ  
พึงพอใจเชื่อมั่น
ในการบริการ  
 

รอยละของความ   
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 
75 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

    
 
 

                  

๑๐๐,๐๐๐ ฝายขาย แผนยุทธฯ 2.
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ 

2.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดมสมอง
พัฒนางานขายวัตถ ุ 
เสพติดที่ใชในทางการ 
แพทย 

เพื่อสรางความ  
พึงพอใจเชื่อมั่น
ในการบริการ  
 

ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานตาม 
แผนปรับปรุง 

ระดับ 
๕ 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

       

 

    

250,000 ฝายขาย แผนยุทธฯ 2.
ตัวชี้วัดที่ ๒.3 

3.โครงการลูกคา
สัมพันธ 

เพื่อสรางความ  
พึงพอใจเชื่อมั่น
ในการบริการ  

ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาเครือขาย
ผูรับบริการ 

ระดับ 
๕ 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

       
 
 

    

7๐๐,๐๐๐ ฝายขาย 
 

แผนยุทธฯ 2.
ตัวชี้วัดที่ 3.4 

4.โครงการศึกษาดู
งานแหลงผลิตวัตถ ุ
เสพติดที่ใชในทาง
การแพทยเพื่อการ
นำเขาสำหรับกลุม
เงินทุนฯ  

เพื่อใหประชาชน
ไดใชวัตถุเสพติด 
ที่มีคุณภาพเปน 
ไปตามมาตรฐาน 
(Product) 

รอยละความสำเร็จ
ของการดำเนิน
โครงการ 

รอยละ 
100 

 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

 

           

2,022,500 ฝายจัดซ้ือ 
 

แผนยุทธฯ 3.
ตัวชี้วัดที่ 3.4 

5.โครงการแกไขปรับ 
ปรุงระเบียบที่เกี่ยวของ
กับเงินทุนหมุนเวียน   
ยาเสพติด 

เพื่อใหมีกฎหมาย 
กฏระเบียบ
ขอบังคับ         
ที่เกี่ยวของกับ
การบริหารวัตถุ
เสพติดทันสมัย 

รอยละความสำเร็จ
ของการดำเนิน
โครงการ 

รอยละ 
100 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

 

     
 

  

 

  

300,000 ฝายกฎหมาย แผนยุทธฯ 3.
ตัวชี้วัดที่ 3.4 

หมายเหตุ: เรียงลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการตามแผนยุทธศาสตรฯ และตัวชี้วัดท่ีกำหนด 

 



แผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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กิจกรรม/ แผนงาน / วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายหตุ 

โครงการ   หมาย  ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย (บาท) หลัก  
6.โครงการจัดการ
ความรู (KM) และ
ติดตามงาน 

เพื่อใหมีระบบ
คุณภาพในการ
พัฒนาองคกร   
ใหเปนองคกร   
ที่มีสมรรถนะสูง 
 

ระดับคะแนนของการ
จัดการความรู  

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

  

 

         

53,000 ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

แผนยุทธฯ 4. 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 

7.โครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร 
 
 

เพื่อใหมีระบบ
คุณภาพในการ
พัฒนาองคกร   
ใหเปนองคกร   
ที่มีสมรรถนะสูง 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำ/ ทบทวน
แผนยุทธศาสตรและ
จัดทำแผนปฏบิัติการ
ประจำป 

ระดับ 
๕ 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

  
 
 
 
 

         

800,๐๐๐ 
 

ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

แผนยุทธฯ 4.
ตัวชี้วัดที่ 3.4   

และตัวชี้วัดที ่4.1 

8.โครงการบริหาร
ความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 

เพื่อใหมีระบบ
คุณภาพในการ
พัฒนาองคกร   
ใหเปนองคกร   
ที่มีสมรรถนะสูง 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำแผนบริหาร
ความเส่ียง 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

    
 
 

                  

220,000 ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

แผนยุทธฯ 4.
ตัวชี้วัดที่ 3.4   

และตัวชี้วัดที ่4.2 

9.โครงการทบทวน
แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

เพื่อใหมีระบบ
คุณภาพในการ
พัฒนาองคกร   
ใหเปนองคกร   
ที่มีสมรรถนะสูง 

9.ระดับความสำเร็จ
ในการจัดทำ/ 
ทบทวนแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำป 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

 
 

        
  

          

  
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

แผนยุทธฯ 4. 
แผนแมบทฯ 
ตัวชี้วัดที่ 3.4   

และตัวชี้วัดที ่4.4 

๑0.โครงการทบทวน
แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล 

เพื่อใหมีระบบ
คุณภาพในการ
พัฒนาองคกร   
ใหเปนองคกร   
ที่มีสมรรถนะสูง 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำ/ ทบทวน
แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล /แผนปฏิบัติ
การประจำป 
 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

 
 

                      

125,000 
 

ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

แผนยุทธฯ 4. 
แผนบุคคลตัวชี้วัด 

ที่ 3.4   
 และตัวชีว้ัดที่ 4.5 

หมายเหตุ: เรียงลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการตามแผนยุทธศาสตรฯ และตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
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กิจกรรม/ แผนงาน / วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายหตุ 

โครงการ   หมาย  ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย (บาท) หลัก  
11.โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคคล 
(IDP) 

เพื่อใหบุคลากร   
มีสมรรถนะสูง
และปฏิบัติงานได
อยางมืออาชีพ 

ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำพจนานกุรม
สมรรถนะ 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน  

           

194,000 ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

แผนยุทธฯ 4.
ตัวชี้วัดที่ 3.4   

และตัวชี้วัดที ่4.5 

12.โครงการอบรม
วิชาการตามสมรรถนะ
หลัก 

เพื่อใหบุคลากรมี
สมรรถนะสูงและ
ปฏิบัติงานได
อยางมืออาชีพ 

รอยละของผูเขารับ
การอบรมผานการ
ประเมินผลมีระดับ
คะแนน ๘๐ ขึ้นไป 

รอยละ 
80 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน  

        
 

  

50,000 ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

แผนยุทธฯ 4.
ตัวชี้วัดที่ 3.4   

และตัวชี้วัดที ่4.5 

13.โครงการพัฒนา   
วัฒธรรมองคกรและ
การสรางภาพลักษณ 

เพื่อใหบุคลากรมี
สมรรถนะสูงและ
ปฏิบัติงานได
อยางมืออาชีพ 

รอยละของผูเขารับ
การอบรมผานการ
ประเมินผลมีระดับ
คะแนน ๘๐ ขึ้นไป 

รอยละ 
80 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน  

           

700,000 ฝายบริหาร
ทั่วไป 

แผนยุทธฯ 4.
ตัวชี้วัดที่ 3.4   

และตัวชี้วัดที ่4.5 

14.โครงการพัฒนา
หัวหนาอยางมืออาชพี 

เพื่อใหบุคลากรมี
สมรรถนะสูงและ
ปฏิบัติงานได
อยางมืออาชีพ 

รอยละของหวัหนา
งานที่เขารวมอบรม
ผานการประเมินผล 
มีระดับคะแนน ๘๐  

ขึ้นไป 

รอยละ 
80 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

 

           

50,000 ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

แผนยุทธฯ 4.
ตัวชี้วัดที่ 3.4   

และตัวชี้วัดที ่4.5 

15.โครงการพัฒนา
ความรูเภสัชวิทยา 
และกฎหมายเกี่ยวกับ
วัตถุเสพติดที่ใชในทาง
การแพทย 

เพื่อให
ผูรับบริการมี
ความเชื่อมั่นตอ
องคกร 

รอยละความสำเร็จ
ของการดำเนิน
โครงการ 

รอยละ 
100 

 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

 

           

71,000 ฝายนโยบาย
และแผนงาน

และ 

ฝ.ขาย 

แผนยุทธฯ 4.
ตัวชี้วัดที่ 3.4   

และตัวชี้วัดที ่4.5 

16.โครงการสราง
ความ สัมพันธที่ดี
ระหวางองคกร  สังคม 
และชุมชน (CSR) 

 

เพื่อเสริมภาพ 
ลักษณและ
ประชาสัมพันธ
องคกร 

ระดับความสำเร็จใน
การดำเนินโครงการ 

ระดับ 
5 

จัดทำโครงการ
และ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

    
 
 

                  

๗๐๐,๐๐ ฝายบริหาร
ทั่วไป 

แผนยุทธฯ 4. 
แผนบุคคลตัวชี้วัด 

ที่ 3.4   และ
ตัวชี้วัดที่ 4.5 

หมายเหตุ: เรียงลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการตามแผนยุทธศาสตรฯ และตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
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6. รายละเอียดแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติการ 

           ที่ดำเนนิการในป 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุมเงินทุนหมนุเวยีนยาเสพติด   | FDA  หนา ๓๓ 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสำรวจและจัดทำแนวทางปฏิบัติในการเพ่ิมรายการวัตถุเสพติดเพ่ือตอบสนอง  
ความตองการของผูรับบริการ 

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

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

3. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจในการจัดหายาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และ
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพ่ือใชในทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศแตเพียงผู เดียว          
ในประเทศไทย จำนวนรายการยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ท่ีมีจำหนาย         
ในปจจุบันอาจไมเพียงพอตอความตองการการใชยาของแพทย เพราะในตางประเทศมีการใชวัตถุเสพติด         
บางรายการแตประเทศไทยยังไมมีจำหนาย 

โครงการนี้กอใหเกิดประโยชน คือ แพทยมีทางเลือกในการใชวัตถุเสพติด ไดใชวัตถุเสพติดตามท่ี
ตองการ และรายการเปนไปตามปจจุบันท่ีท่ัวโลกนิยมใชวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย อีกท้ังเปนการเพ่ิมรายได
จากการจำหนายวัตถุเสพติดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือมีรายการยาใหแพทยไดเลือกใช ตามท่ีแพทยตองการ และรอยละคาใชจายตอรายไดรวม
เปนไปตามคาเปาหมาย 

5. ผลสัมฤทธิ์   
 รอยละคาใชจายตอรายไดรวมเปนไปตามคาเปาหมาย 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
  ตุลาคม  2560  -  กันยายน   2561  

7. วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิด 
ชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. สำรวจรายการวัตถุเสพติด ท่ีแพทยตองการเพ่ิม     ฝายจัดซื้อ 
 2. ตั้งคณะทำงานจดัทำแนวทางปฏิบัติในการเพ่ิมรายการวัตถุ

เสพติดเพ่ือตอบสนอง ความตองการของผูรับบริการ 
 

          

   

3. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการเพ่ิมรายการวัตถุเสพตดิเพ่ือ
ตอบสนอง  

    

4. สรุปผลการจัดทำโครงการ      



แผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุมเงินทุนหมนุเวยีนยาเสพติด   | FDA  หนา ๓๔ 

 

8. กลุมเปาหมาย  
 สถานพยาบาลตางๆท่ัวประเทศ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายจัดซ้ือ  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ   

  ไมมี 

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

เสี่ยงตอการมีผลประโยชนในการเพ่ิมรายการ 
วัตถุเสพติด 
  

• ดำเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได  

• ดำเนินการดวยหลักการและเหตุผล 

• ตั้งเปนคณะทำงานในการดำเนินการ 

12. การประเมินผลโครงการ  
 รอยละคาใชจายตอรายไดรวมเปนไปตามคาเปาหมาย 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 มีรายการยาใหแพทยไดเลือกใชตามท่ีแพทยตองการ และรอยละคาใชจายตอรายไดรวมเปนไป
ตามคาเปาหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุมเงินทุนหมนุเวยีนยาเสพติด   | FDA  หนา ๓๕ 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนการจัดหาวัตถุเสพติดประจำป 

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

 2.2 ( / )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...1....กลยุทธท่ี....2..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจในการจัดหายาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และ
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพ่ือใชในทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศแตเพียงผู เดียว          
ในประเทศไทย วัตถุเสพติดท่ีจัดหาตองนำเขาจากตางประเทศทุกรายการ และการจัดหาวัตถุเสพติดดังกลาวตอง
เปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) อยางเครงครัด หากไมมีการวางแผนจัดหาท่ีดีจะทำใหยาขาด 
เกิดความเดือดรอนแกผูปวยเปนอยางมาก การจัดทำแผนการจัดหาวัตถุเสพติดประจำปจึงมีความจำเปนอยางยิ่ง 

โครงการนี้กอใหเกิดประโยชน คือ จะลดปญหายาขาดทำใหมีวัตถุเสพติดเพียงพอในการจำหนาย 
ใหกับสถานพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศ และการบริหารคลังวัตถุเสพติดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหมีวัตถุเสพติดเพียงพอในการจำหนายใหกับสถานพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศ   
 2. เพ่ือใหอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเปนไปตามตัวชี้วัด 

5. ผลสัมฤทธิ์   
อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเปนไปตามตัวชี้วัด 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
  ตุลาคม  2560  -  กันยายน   2561  

7. วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. รวบรวมอัตราการใชวัตถุเสพติดทุกรายการ     ฝายจัดซื้อ 

2. ตั้งคณะทำงานจดัทำแผนการจัดหาวัตถุเสพตดิประจำป             

3. จัดทำแผนการจัดหาวัตถุเสพติดประจำป      

4. สรุปผลการจัดทำโครงการ      

 



แผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุมเงินทุนหมนุเวยีนยาเสพติด   | FDA  หนา ๓๖ 

 

8. กลุมเปาหมาย   
 สถานพยาบาลตางๆท่ัวประเทศ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายจัดซ้ือ  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ   
 ไมมี 

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

1. ถาแผนการจัดซ้ือไมถูกตองแมนยำอาจทำให
เกิดปญหายาขาดได 

2. ถาแผนการจัดซ้ือไมถูกตองแมนยำอาจเกิด
ปญหายาลนคลังทำใหยาหมดอายุกอน
จำหนายหมด 

ทำแผนจัดซ้ือดวยความรอบคอบถูกตองชัดเจน 

 
12. การประเมินผลโครงการ  
  อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 
  
13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  มีวัตถุเสพติดจำหนายอยางเพียงพอใหกับสถานพยาบาลตางๆท่ัวประเทศ และไมมีวัตถุเสพติด
มากเกินอัตราการจำหนายจนทำใหหมดอายุกอนจำหนายหมด โดยอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเปนไป
ตามคาเปาหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุมเงินทุนหมนุเวยีนยาเสพติด   | FDA  หนา ๓๗ 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารจัดการคลังเก็บวัตถุเสพติดใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

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

 2.2 ( / )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....1...กลยุทธท่ี...3... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจในการจัดหายาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และ
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพ่ือใชในทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศ แตเพียงผูเดียว          
ในประเทศไทย วัตถุเสพติดท่ีจำหนายตองมีคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยในระดับสากล ตองมีการเก็บรักษา    
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

โครงการนี้กอใหเกิดประโยชน คือ จะลดปญหาการเก็บวัตถุเสพติดไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
กลาวคือ ยาจะตองเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม มีระบบการเบิกจายตองเปนไปตามระบบ first in first out     
ใชระบบคอมพิวเตอรในการควบคุมระบบบริหารจัดการคลังเก็บวัตถุเสพติด และนำระบบบันทึกมือมาใชรวมกัน 
เพ่ือเปนการตรวจสอบซ้ำ จะทำใหการบริหารคลังวัตถุเสพติดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหระบบบริหารจัดการคลังเก็บวัตถุเสพติดมีประสิทธิภาพ  
5. ผลสัมฤทธิ์   

อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเปนไปตามตัวชี้วัด  

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
  ตุลาคม 2560 -  กันยายน 2561  

7. วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. สำรวจวัตถุเสพตดิทุกรายการดสูภาพการเก็บรักษาของ
วัตถุเสพตดิแตละรายการ 

    ฝายจัดซื้อ 
 

2. ตั้งคณะทำงานจดัทำโครงการบริหารจัดการคลังเก็บวัตถุ
เสพติดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
          

   

3. จัดทำโครงการบริหารจัดการคลังเก็บวัตถุเสพตดิใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

    

4. สรุปผลการจัดทำโครงการ     
          

 

 



แผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุมเงินทุนหมนุเวยีนยาเสพติด   | FDA  หนา ๓๘ 

 

8. กลุมเปาหมาย  
  สถานพยาบาลตางๆท่ัวประเทศ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ฝายจัดซ้ือ  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ   

  ไมมี 

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. การเก็บรักษายาไมมีประสิทธิภาพอาจทำใหยาไมมี
ประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาเพราะเสื่อมสภาพ 

2. การเก็บรักษาไมมปีระสิทธิภาพอาจทำใหวัตถุเสพตดิหาย 

 

จัดเก็บวัตถุเสพตดิตามระบบบริหารจัดการคลังเก็บวัตถุเสพติดท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

12. การประเมินผลโครงการ  
  อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 
  
13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  วัตถุเสพติดท่ีจำหนายใหกับสถานพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศไมเสื่อมคุณภาพ และวัตถุเสพติด    
มีปริมาณตรงตามจำนวนรายงานคงคลัง โดยอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเปนไปตามคาเปาหมาย 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ 
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  ประจำปงบประมาณ 2561 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1   (   )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 ( / )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( /  )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...2....กลยุทธท่ี..1.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
  (    )   โครงการอบรมสัมมนา ( / )   โครงการวิจัย (    )   โครงการพัฒนา 
  (    )   โครงการวิจัยและพัฒนา (   )   โครงการประชุม 
3. หลักการและเหตุผล  
  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนหนวยงานหนึ่งท่ีตองใหบริการกับประชาชนเปนหลัก เพราะ
ภารกิจของกลุมเงินทุนฯ เปนเรื่องของการจัดหาและจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพดี ราคาเหมาะสมสำหรับการบริโภคในประเทศ นับเปนภารกิจท่ีมีความสำคัญและมี
ผลกระทบอยางสูงตอคุณภาพชีวิตของประชาชน    
  นอกจากนี้ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ยังตองดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบริการและตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงใหเปนไปตามบันทึก
ขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี ๒๕61 ตัวชี้วัดดานท่ี 2 การสนองประโยชน
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบกับตามหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public 
Sector Management Quality Award)   
  การใหบริการกับผูรับบริการของกลุมเงินทุนฯ ปจจุบันมีหลากหลายชองทาง เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพของผู รับบริการท่ีเพ่ิมข้ึน ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอระดับความพึงพอใจของผู รับบริการดวยเชนกัน     
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดตระหนักถึงความคาดหวังของผูรับบริการ จึงจัดทําโครงการสํารวจความ       
พึงพอใจของผู รับบริการตอการใหบริการของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ 2561       
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการท่ีสามารถตอบสนองกับความตองการของผู มารับบริการมากท่ีสุด        
เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการดานงานบริการอยางตอเนื่อง อันจะเปนผลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ
สูงสุด ตลอดจนกระบวนงาน ระยะเวลาการใหบริการ และเพ่ือใหสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติผูมีสวนไดสวนเสีย 
หรือผูท่ีเก่ียวของท่ีมีตอกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตอไป 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหดำเนินการตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำป    

บัญชี ๒๕61 ตัวชี้วัดดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังแผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ 2561 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
3. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจำแนกตามกลุม

ผูรับบริการจากสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และอุตสาหกรรม  
4. เพ่ือพัฒนาการใหบริการของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
5. เพ่ือหาทิศทางในการกําหนดนโยบายการสงเสริมประสิทธิภาพการใหบริการและตอบสนองตอ

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

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยางประชากรในการศึกษา ไดแก กลุมผูใชบริการของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจากสถานพยาบาลภาครัฐ 
สถานพยาบาลเอกชนและหนวยงานอ่ืนๆ โดยใชกลุมตัวอยางจากการสุมตามสัดสวน 
(Proportional random sampling) สำหรับจำนวนกลุมตัวอยางจะใชหลักการคำนวณ  
หากลุมตัวอยางแบบ Simple Random Sampling ของ Yamane  

5.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ขอมูลท่ัวไป 

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

 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

- ดานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
- ดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ 
- ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ดานคุณภาพของการใหบริการ 
- ดานการติดตอสื่อสาร 
 

5.3 การสรางและการทดสอบเครื่องมือสำหรับการเก็บขอมูล 

• ศึกษาคนควาแนวคิด เนื้อหาจากเอกสาร ตำรา วารสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
นำมาสรางขอคำถามตามกรอบแนวคิดในการศึกษา  

• แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ี  
สรางข้ึนจากแนวคิดทฤษฏี ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยมีการปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
เพ่ือตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา และนำไป
ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชการ
ทดสอบคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach   

5.4 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีคำถามใหตอบ
แบบประเมินคา (Rating Scale) โดยมีหัวขอคำถามท่ีประกอบไปดวย 3 สวนหลัก คือ
ขอมูลท่ัวไป ขอมูลความพึงพอใจ และขอเสนอแนะของผูรับบริการสำหรับขอคำถาม      
วัดระดับความพึงพอใจ เลือกใชแบบ Likert Scale 5 ระดับ 

5.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

• ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรับบริการโดยการสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณียและจากผูมารับบริการดวยตนเองท่ี สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา  

• ผูศึกษานำแบบสอบถามมาตรวจความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถาม 
เพ่ือนำไปวิเคราะหขอมูลตอไป  
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5.6 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล วิธีการท่ีใชในการประมวลผลโดยโปรแกรม
สำเร็จรูป และนำเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางประกอบความเรียง โดยใชสถิติในการ
วิเคราะห ดังนี้ 

• ขอมูลท่ัวไปใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) นำเสนอดวยคารอยละ 
(Percentage)  

• ระดับความพึงพอใจ ดานการใหบริการเจาหนาท่ี ดานกระบวนการหรือข้ันตอน
การใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานคุณภาพของการบริการ และ
ดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการของเงินทุนฯใชคาเฉลี่ยเลขคณิต 
(Mean)และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD)  

• การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการบริการของกลุมเงินทุนหมุนเวียน         
ยาเสพติด จำแนกตามกลุมผูรับบริการจากสถานพยาบาลภาครัฐ ผูรับบริการ
สถานพยาบาลภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืนๆ ใชการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance หรือOne-Way ANOVA)  

• ขอเสนอแนะในการบริการดานตางๆ จากขอคำถามปลายเปดของผูตอบ
แบบสอบถาม ใชการสรุป 

6. แผนการดำเนนิการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. จัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
    ฝายขาย 

ฝายบรหิารฯ 
ฝายนโยบายฯ 2. สงแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการให

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณา
เห็นชอบ 

 
          

   

3. สงแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการให
กรมบัญชีกลางตรวจสอบและรับรอง 

    

4. ประชุมเพ่ือรับทราบขอมูลกอนดำเนินการศึกษา             

5. ดำเนินการทอดแบบสอบถามตามกลุมตัวอยางท่ี
กำหนดไว 

    

6. จัดทำโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัตใินการดำเนินการ
จัดจาง 

    

7. รวบรวมแบบสอบถามและบันทึกขอมูลท่ีไดรับจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

    

8. ประมวลผลและวิเคราะหขอมลู     

9. จัดทำรายงานสรุป     

10. สงรายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ     
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7. งบประมาณ 
  จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ ๒๕61 เปนจำนวน 100,0๐๐.-บาท          
(หนึ่งแสนบาทถวน) โดยวิธีการจัดจาง เพ่ือเปนคาบริการวิชาการ โดยแบงออกเปน 2 งวด ดังนี้ 

• งวดท่ี 1 จำนวน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) หลังจากสงแบบสอบถามใหผูวิจัย
เรียบรอย 

• งวดท่ี 2 จำนวน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) หลังสงเลมสมบูรณ 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดรับทราบระดับความความพึงพอใจและขอเสนอแนะของผูรับบริการ ซ่ึงสามารถนำไป

กำหนดทิศทางและพัฒนาคุณภาพการใหบริการได 
2. ไดผลการประเมินความพึงพอใจเพ่ือรายงานตามตัวชี้วัดใหแกกรมบัญชีกลาง 
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1. ช่ือโครงการ :  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองพัฒนางานงานขายวัตถุเสพติด 
ท่ีใชในทางการแพทย 

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

3. หลักการและเหตุผล  
 งานขายวัตถุเสพติดทางการแพทย เปนงานหลักของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีข้ันตอน
กระบวนการทำงานซ้ำซอนหลายกระบวนการ และประเด็นสำคัญเปนงานบริการท่ีตองติดตอประสานงานกับ
ผูรับบริการ สถานพยาบาลตางๆท่ัวประเทศ การพัฒนางานขายตองอาศัยความเขาใจวัตถุประสงคการทำงาน และ
แนวทางใหมๆในการพัฒนางาน นอกจากนี้ตองใชการรวมแรงรวมใจของเจาหนาท่ีฝายขายชวยกันคิด ระดมสมอง
พัฒนางาน ซ่ึงจะเปนการพัฒนางานท่ียั่งยืนและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีฝายขายและติดตามฯ ตระหนักถึงการสรางความพึงพอใจผูรับบริการและ

ความเสี่ยงในการปฎิบัติงาน 
2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีฝายขายและติดตามฯ ทบทวนการปฎิบัติงานรวมกัน และหาแนวทางการ

พัฒนางานรวมกัน เพ่ือสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ และลดความเสี่ยงในการปฎิบัติงาน 
3. เพ่ือสรางสัมพันธภาพท่ีดีภายในฝายขายและติดตามฯ อันสงผลทำใหเกิดความสามัคคีภายใน

ฝายขายและติดตามฯ 

5. ผลสัมฤทธิ์ (ตัวช้ีวัดโครงการ) 
๑. ไดแนวทางพัฒนางานขายวัตถุเสพติดทางการแพทย เพ่ือสรางความพึงพอใจการรับบริการ 

และบริหารความเสี่ยงในการปฎิบัติงาน 
๒. ความพึงพอใจการรับบริการ ปงบประมาณ 2561 สูงข้ึน 

6. ระยะเวลาโครงการ 
  ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน 3 วัน 2 คืน 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ป 2560 ผูรับผิดชอบ 
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

1. เขียนโครงการ และ เสนอโครงการ     หัวหนาฝายขาย 

2. ตั้งคณะทำงาน และสำรวจพ้ืนท่ี     คณะทำงาน 

3. ขออนุมัติจัดโครงการ และยืมเงิน     หัวหนาฝายขาย 

4. จัดโครงการ     คณะทำงาน 
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8. หลักสูตรฝกอบรม/หัวขอวิชา 
๑. การคนหาความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงภายในงานฝายขายและติดตามฯ 
๒. การพัฒนาระบบงานโดยใช Concept Lean 

9. กลุมเปาหมาย 
  เจาหนาท่ีฝายขายและติดตามฯ และเจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดทุกฝาย 

10. วิทยากร : วิทยากรภายใน และวิทยากรภายนอก 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ : หัวหนาฝายขายและติดตามฯ และเภสัชกรฝายขาย 

12. สถานท่ีดำเนินโครงการ : โรงแรมในตางจังหวัด 

13. งบประมาณ  
  จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ ๒๕61 จำนวน 300,000.-บาท        
(สามแสนบาทถวน)  

14. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 
 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. เจาหนาท่ีฝายขายและตดิตามฯเขารวมโครงการไมครบ • ตกลงรวมกันใหมารวมกิจกรรมทุกคน ในวันท่ีสะดวกเหมือนกัน 
หาก จนท.ใดไมสะดวกเน่ืองจากตดิขัดปญหาคณะทำงานจะ
ดำเนินการแกไขปญหาใหเขารวมประชุมทุกคน  

2. วิทยากรไมสามารถมารวมโครงการได กะทันหัน • มีวิทยากรสำรอง 
 

15. การประเมินผลโครงการ   
๑. แบบสอบถามประเมินการจัดโครงการ 
๒. ผลความพึงพอใจการรับบรกิาร ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

16. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เจาหนาท่ีฝายขายและติดตามฯ มีแผนและแนวทางการพัฒนาการปฎิบัติงานท่ีดำเนินการจริง 

เพ่ือความพึงพอใจผูรับบริการและลดความเสี่ยงการปฎิบัติงาน 
2. เจาหนาท่ีฝายขายมีความสามัคคีและสามารถทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการลูกคาสัมพันธเพ่ือพัฒนางานจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย  
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1   (    )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง..๒..ป ปนี้เปนปท่ี....๒..... 
 2.2 (    )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3     ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  

  (    )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...๒...กลยุทธท่ี....๓.... 

 2.4   ประเภทโครงการ  

  ( / )   โครงการอบรมสัมมนา (    )   โครงการวิจัย (    )   โครงการพัฒนา 

  (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา (    )   โครงการประชุม  

3. หลักการและเหตุผล  
  จากสภาวการณปจจุบัน สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความ
สลับซับซอนและมีทิศทางไมแนนอน สงผลใหภาครัฐตองพยายามปรับปรุงการทำงานและเพ่ิมประสิทธิภาพ      
โดยการนำแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธมาใชเพ่ือตอบสนองปญหาและความตองการของผูรับบริการและผูท่ีมีสวน
ไดสวนเสียใหมากท่ีสุด 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดนำหลักการบริหารเชงิกลยทุธมาใชในการบริหารจัดการองคกร    
โดยไดจัดทำแผนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใชเปนกรอบแนวคิดในการ
ดำเนินงานและพัฒนาระบบการบริการใหมีศักยภาพและขีดความสามารถมากข้ึน จากแผนยุทธศาสตรเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ยุทธศาสตรท่ี ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ฝายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด      
จัดทำโครงการลูกคาสัมพันธเพ่ือพัฒนางานจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
เพ่ือตองการพบปะผูรับบริการ อันจะเปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูรับบริการ และยังถือเปนโอกาสในการ     
ทำความเขาใจกระบวนการทำงานของฝายขายฯ นอกจากนี้ ยังรวมกับผูรับบริการวางมาตรการพัฒนางานขาย     
วัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยใหมีความถูกตอง สะดวกและรวดเร็ว เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ
สูงสุด 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางสัมพันธภาพท่ีดี ระหวางผูรับบริการกับฝายขายฯ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
2. สรางความเขาใจแกผูรับบริการเก่ียวกับเรื่องกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการขาย   

วัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย 
3. เพ่ือวางมาตรการรวมกับผูรับบริการเพ่ือพัฒนางานขายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย 
4. เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะจากผูรับบริการเพ่ือนำไปพัฒนาการขายวัตถุเสพติดท่ีใชในทาง

การแพทย 

5. ผลสัมฤทธิ์ (ตัวช้ีวัดโครงการ) 
1. ไดมาตรการสรางความพึงพอใจการรับบริการ 
2. คะแนนความพึงพอใจการรับบริการหลังจบโครงการ สูงกวาปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

6. ระยะเวลาโครงการ 
  เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมในตางจังหวัด 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ป 256๐-25๖๑ ผูรับผิดชอบ 
ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 

1. เขียนโครงการ และ เสนอโครงการ     หัวหนาฝายขาย 

2. ตั้งคณะทำงาน และสำรวจพ้ืนท่ี     คณะทำงาน 

3. ขออนุมัติจัดโครงการ และยืมเงิน     หัวหนาฝายขาย 

4. จัดโครงการ     คณะทำงาน 

8. หลักสูตรฝกอบรม/หัวขอวิชา 
1. กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจำหนายวัตถุเสพติด 
2. ทบทวนข้ันตอนการขอซ้ือวัตถุเสพติด 
3. ปญหาและแนวทางปองกันแกไขปญหาการจำหนายวัตถุเสพติด 
4. การพัฒนางานบริการจำหนายวัตถุเสพติดทางการแพทย 

9. กลุมเปาหมาย 
 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา วิทยากร 
และวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เจาหนาท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะทำงาน แพทยผูดำเนิน
กิจการคลินิก หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม หรือผูท่ีรับผิดชอบงานจัดซ้ือวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย จาก
สถานพยาบาลตางๆ เชน โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก ผูสังเกตการณและผูเก่ียวของรวม ๑๐๐ คน 

10. วิทยากร : วิทยากรภายใน และวิทยากรภายนอก   

11. ผูรับผิดชอบโครงการ : กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

12. สถานท่ีดำเนินโครงการ : โรงแรมในตางจังหวัด    

13. งบประมาณ 
  จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ ๒๕61 จำนวน 700,000.-บาท        
(เจ็ดแสนบาทถวน)  

14. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 
 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

1. สถานพยาบาลไมสนใจเขารวมประชุม เลือกโรงแรมจัดประชุมในสถานท่ีดึงดูดใหผูรับบริการสนใจเขา
รวมประชุม และจัดใหมี จนท.ประสานงานเชิญลูกคาเขารวม
โครงการเปนรายบุคคล 

2. วิทยากรไมสามารถมารวมโครงการได 
กะทันหัน 

มีวิทยากรสำรอง 
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15. การประเมินผลโครงการ   
1. แบบสอบถามประเมินการจัดโครงการ 
2. ผลความพึงพอใจการรับบรกิาร ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

16. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ผูเขาประชุมมีความรูดานวิชาการเก่ียวกับการใชวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย เพ่ือการนำ

วัตถุเสพติดไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในทางการแพทย และปองกันการนำไปใชในทางท่ีไม
เหมาะสม 

๒. ผูเขาประชุมมีสัมพันธภาพท่ีดีกับฝายขายฯ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
๓. ทำใหไดมาตรการรวมกันระหวางผูเขาประชุมและฝายขายฯ เพ่ือปรับปรุงงานบริการของ 

ฝายขายฯ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ทำใหเกิดความพึงพอใจการรับบริการสูงสุด 
๔. ผูเขาประชุมเกิดความพึงพอใจการรับบริการของฝายขายฯ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสำรวจและจัดทำแนวทางและกำหนดรายการท่ีไดรับการจัดทำ 
บัญชี Multi  brands 

2. ประเภทโครงการ 
2.1  ( / )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี......... 
2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3 ) 
2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  

( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....3....กลยุทธท่ี....1.... 
2.4   ประเภทโครงการ  

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

3. หลักการและเหตุผล   

 วัตถุเสพติดท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจำหนาย สวนใหญจะจัดซ้ือดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (Electronic  Bidding : e bidding) ซ่ึงบริษัทท่ีประมูลไดสวนใหญจะเปนยาสามัญ (generics) 
เพราะมีราคาถูกกวาแตบางครั้งแพทยผูใชตองการใชยาตนแบบ (originals) เพราะแพทยบางทานอาจไมม่ันใจ      
ในคุณภาพยาสามัญ การจัดทำโครงการสำรวจและจัดทำแนวทางและกำหนดรายการท่ีไดรับการจัดทำบัญชี Multi  
brands จึงมีความจำเปนเพราะจะลดปญหาการตอตานการใชยาสามัญจากแพทยผูใช 
 โครงการนี้กอใหเกิดประโยชน คือ แพทยมีทางเลือกในการใชวัตถุเสพติด ผูปวยท่ีมีกำลังทรัพย  
ในการซ้ือวัตถุเสพติดไดมีทางเลือก เชน ผูปวยโรงพยาบาลเอกชน ไดใชวัตถุเสพติดตามท่ีตองการ 

4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือมียาใหแพทยไดเลือกใช ตามท่ีแพทยตองการคือมีท้ังยาสามัญ และยาตนแบบ 

5. ผลสัมฤทธิ์   
 การจัดทำโครงการสำรวจและจัดทำแนวทางและกำหนดรายการท่ีไดรับการจัดทำบัญชี          
Multi brands สำเร็จ  

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
  ตุลาคม  2560  -  กันยายน   2561  

7. วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอ
บ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.ทำการสำรวจความตองการการใชวัตถุเสพติด Multi brands       ฝายจัดซื้อฯ 

 2.ตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางและกำหนดรายการท่ีไดรับการ
จัดทำบัญชี Multi brands 

 

          

   

3.จัดทำแนวทางและกำหนดรายการท่ีไดรับการจัดทำบัญชี 
Multi brands  

    

4.สรุปผลการจัดทำโครงการ       
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8. กลุมเปาหมาย  
 สถานพยาบาลตางๆท่ัวประเทศ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายจัดซ้ือ  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ  
ไมมี 

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

เสี่ยงตอการมีผลประโยชนในการกำหนดรายการ  
ท่ีไดรับการจัดทำบัญชี Multi brands สำเร็จ  

• ดำเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได  

• ดำเนินการดวยหลักการและเหตุผล 

• ตั้งเปนคณะทำงานในการดำเนินการ 

12. การประเมินผลโครงการ  
 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ  

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การจัดหาวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยเพ่ือพัฒนาการเขาถึงยาของประชาชน ซ่ึงการท่ีมีแต     
ยาสามัญใหแพทยใชอาจมีการตอตานจากแพทยผูใชยา เพราะตองการใชยาตำรับดั้งเดิมเนื่องจากไมม่ันใจ         
ในคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาสามัญ ดังนั้น ควรมียาท้ังยาตำรับด้ังเดิมและยาสามัญ 
ใหแพทยไดเลือกใชเปนการลดแรงตอตานจากแพทยผูใชยา อีกท้ังควรทำใหทุกฝายท่ีเก่ียวของพึงพอใจ 
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1. ช่ือโครงการ :   โครงการตรวจรับยาใหไดคุณภาพ 

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

 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี.....3....กลยุทธท่ี...2... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจในการจัดหายาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และ
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพ่ือใชในทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศแตเพียงผู เดียว            
ในประเทศไทย วัตถุเสพติดท่ีจัดหาตองนำเขาจากตางประเทศทุกรายการจึงตองมีการตรวจสอบวัตถุเสพติดใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

โครงการนี้กอใหเกิดประโยชน คือ จะลดปญหาของประชาชนในการไดรับยาท่ีไมผานมาตรฐาน
และไมมีคุณภาพ ซ่ึงจะทำใหประชาชนมีสุขภาวะทางกายและใจท่ีดีข้ึนและไววางใจวายาท่ีไดรับมีความปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพในการรักษาท่ีดี 

4. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชวัตถุเสพติดท่ีมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับความสำเร็จของ   

วัตถุเสพติดท่ีมีจำหนายทุกรายการมีคุณภาพผานมาตรฐานท่ีกำหนดตามตัวชี้วัด  

5. ผลสัมฤทธิ์   
  ระดับความสำเร็จของวัตถุเสพติดท่ีมีจำหนายทุกรายการมีคุณภาพผานมาตรฐานท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
  ตุลาคม  2560  -  กันยายน   2561  

7. วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

1. ตรวจสอบเอกสารของบริษัทยาตางๆท่ีไดเขามาประมูล
จัดซื้ออยางครบถวน 

    ฝายจัดซื้อฯ 
 

2. ตั้งคณะทำงานจดัทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับยา                        

3. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจรบัยาอยางมีมาตรฐาน
และเขมงวด  

    

4. สรุปผลการจัดทำโครงการ      
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8. กลุมเปาหมาย  
  ประชาชนท่ีไดรับวัตถุเสพติดจากสถานพยาบาลตางๆท่ัวประเทศ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ฝายจัดซ้ือฯ  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
 
10. งบประมาณ   
  ไมมี 
 
11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

เสี่ยงตอการมีววัตถุเสพติดท่ีไมปลอดภัยและไมมี
คุณภาพออกสูสถานพยาบาล  

ตองมีคณะกรรมการในการตรวจสอบรับวัตถุเสพติดให
ละเอียดใหพอเหมาะกับการตรวจรับวัตถุเสพติด เพ่ือลด
โอกาสการเกิดขอผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน 

12. การประเมินผลโครงการ  
  ระดับความสำเร็จของวัตถุเสพติดท่ีมีจำหนายทุกรายการมีคุณภาพผานมาตรฐานท่ีกำหนด 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ประชาชนไดรับยาท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพ และระดับความสำเร็จของวัตถุเสพติดท่ีมีจำหนาย
ทุกรายการมีคุณภาพผานมาตรฐานท่ีกำหนด 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการศึกษาดูงานแหลงผลิตวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย เพ่ือการนำเขาสำหรับ 
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำป 2561 

2. ประเภทโครงการ 
2.1  ( / )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง.......ป ปนี้เปนปท่ี......... 
2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3 ) 
2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  

( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....3....กลยทุธท่ี....3..... 
2.4   ประเภทโครงการ  

             (   )   โครงการอบรมสัมมนา     ( / )   โครงการศึกษาดูงาน (   )   โครงการพัฒนา 
             (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
3. หลักการและเหตุผล 

       กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีภารกิจในการจัดหาและจำหนาย ผลิตยาเสพติดใหโทษตาม
กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษและวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท เพ่ือสำหรับใชในทางการแพทยและวิทยาศาสตรท่ัวไป เพ่ือใหบริการแกสถานพยาบาลตางๆ ท้ังของ
รัฐและเอกชนท่ัวราชอาณาจักร  
 ดวยหนาท่ีและภารกิจซ่ึงเปนหนวยงานผูนำเขาผลิตภัณฑวัตถุเสพติดดังกลาว ดังนั้น ผลิตภัณฑ
วัตถุเสพติดตองมีคุณภาพมาตรฐานกอนท่ีจะกระจายไปสูบุคลากรทางการแพทย และสงผลถึงประชาชนใน
ภาพรวม ดวยเหตุผลดังกลาวการทราบถึงขบวนการผลิตจึงเปนสิ่งสำคัญ ในฐานะผูรับผิดชอบการนำเขาผลิตภัณฑ
วัตถุเสพติดเพ่ือใชในประเทศ จึงมีความจำเปนท่ีจะตองเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ แหลงผลิตตางๆ  

4. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือศึกษาดูงานกระบวนการผลิตวัตถุเสพติด ณ แหลงผลิต เพ่ือความเชื่อม่ันในคุณภาพภาพ 

มาตรฐานของผลิตภัณฑ 
2. เพ่ือการจัดหาวัตถุเสพติดท่ีจำเปนตองใชในทางการแพทยและวิทยาศาสตร ท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐานราคาเหมาะสม สมประโยชน สำหรับการบริโภคภายในประเทศ 

5. ผลสัมฤทธิ์ 
1. มีความเชื่อม่ันวาผลิตภัณฑท่ีจะนำเขามาใชประโยชนในทางการแพทยมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. คณะศึกษาดูงานไดรับทราบขบวนการผลิต 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ 
  เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2561 ประเทศในทวีปยุโรป (ประเทศเยอรมัน) 
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7.  วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะวลา ปงบประมาณ 2561 ผูรับผิดชอบ 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

1. ศึกษาขอมูลรายละเอียดการศึกษาดูงาน    ฝายจัดซื้อฯ 

2. นำเสนอโครงการขออนุมตั ิ    

3. ทำบันทึกขอความขอรายช่ือผูเขารวมศึกษาดูงาน     
พรอมท้ังแจงเวียนใหคณะศึกษาดงูานรับทราบ 

   

4. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ/การขออนุญาต    

5. ประสานงานเรื่องท่ีพักการเดินทาง กิจกรรมศึกษาดูงาน    

6. ประชุมเตรียมความพรอมในการศกึษาดูงาน    

7. ศึกษาดูงานตามกำหนด     

8. สรุปผลการศึกษาดูงานสูการขับเคลื่อนการปฏิบัต ิ    

  
8. กลุมเปาหมาย  
  คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกลุมเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด จำนวน 13 คน 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

11. งบประมาณ  
          จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ ๒๕61 จำนวน 2,022,500.00.-บาท        
(สองลานสองหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน)  

12. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

13. การประเมินผลโครงการ   
  ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมหลังสิ้นสุดโครงการ โดยใชแบบสอบถาม  

 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. ศักยภาพและความพรอมของการดำเนินโครงการ 1. เตรียมความพรอมกอนการเริม่ตนโครงการ 

2. ทำการสำรวจ และทบทวนความเปนไปไดของการจดัโครงการ 

2. การท่ีจะกำหนดขอบเขตและรายละเอียด ความ
ครอบคลมุของแผนงานหรือโครงการ 

3. ประชุมเตรยีมความพรอมในการศึกษาดูงาน 
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14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีความเชื่อม่ันในคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑท่ีจะนำเขามาใช
ประโยชนในทางการแพทย และคาดวาผูปวยไดรับวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยมีคุณภาพตามมาตรฐาน        
ท่ีกำหนด ราคาเหมาะสมแตมีประสิทธิภาพในการรักษาเทียบเทายาตำรับดั้งเดิม ทำใหผูปวยสามารถเขาถึงยา     
ไดอยางท่ัวถึง       
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำบัญชีรายการยาเพ่ือสำรองในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

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

 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3.) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  (   )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...3..กลยุทธท่ี...4..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจในการจัดหายาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และ
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพ่ือใชในทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศแตเพียงผู เดียว           
ในประเทศไทย แตในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและจลาจลจำเปนตองมีการใชวัตถุเสพติดเกินอัตราการใชปกติ ดังนั้น
จึงตองมีการจัดทำบัญชีรายการรายการยาเพ่ือสำรองในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

โครงการนี้กอใหเกิดประโยชน คือ จะลดปญหาการขาดคราววัตถุเสพติดในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล  
เพ่ือใหประชาชนหรือผูปวยไดรับยาไดทันการณ รักษาชีวิตประชาชนใหปลอดภัยไดอยางรวดเร็ว  

4. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหบริหารจัดการวัตถุเสพติดในยามฉุกเฉินใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน พรอม

ทำจัดทำบัญชีรายการยาเพ่ือสำรองในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล ตามตัวชี้วัด  

5. ผลสัมฤทธิ์   
  จำนวนบัญชีรายการยาเพ่ือสำรองในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
  ตุลาคม  2560  -  กันยายน   2561  

7. วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1. ตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสำรวจ

รายการยาเพ่ือสำรองในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล      
     

ฝายจัดซ้ือฯ 
 2. มอบหมายดำเนินการสำรวจรายการยาเพ่ือสำรอง

ในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล                           
 
          

   

3. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการทำบัญชีรายการยาเพ่ือ
สำรองในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล                       

    

4. สรุปผลการจัดทำโครงการ      
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8. กลุมเปาหมาย  
 โรงพยาบาลและสถานพยาบาลมีวัตถุเสพติดสำรองพอเหมาะในยามฉุกเฉินเพ่ือใหประชาชน
ไดรับยาอยางรวดเร็ว 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ฝายจัดซ้ือฯ  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
10. งบประมาณ  - 
  ไมมี 

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

เสี่ยงตอการปริมาณยาไมเพียงพอตอการใชในยาม
ฉุกเฉิน/จลจล  

สำรวจและคิดคำนวณหาปริมาณยาท่ีใชใหเหมาะสมเพ่ือ
สำรองใชในยามฉุกเฉิน/จลาจล 

12. การประเมินผลโครงการ  
  จำนวนบัญชีรายการยาเพ่ือสำรองในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 มีวัตถุเสพติดสำรองพรอมใชในกรณียามฉุกเฉิน/จลาจลไดอยางเพียงพอและมีบัญชีรายการยา
เพ่ือสำรองในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนสนับสนุนวัตถุเสพติดในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล 

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

 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...3....กลยุทธท่ี...4..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจในการจัดหายาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และ
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพ่ือใชในทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศแตเพียงผูเดียวใน
ประเทศไทย ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและจลาจลจำเปนตองมีการใชวัตถุเสพติดเกินอัตราการใชปกติ ดังนั้นจึงตอง
มีการจัดทำบัญชีรายการยาเพ่ือสำรองในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล ซ่ึงหลังจากการทำบัญชีจะตองมีการดำเนินการ
เพ่ือใหมีการสำรองยาตามความเปนจริง  

โครงการนี้กอใหเกิดประโยชน คือ จะลดปญหาการขาดคราววัตถุเสพติดในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล  
เพ่ือใหประชาชนหรือผูปวยไดรับยาไดทันการณ รักษาชีวิตประชาชนใหปลอดภัยไดอยางรวดเร็ว 

4. วัตถุประสงค 
เพ่ือบริหารจัดการวัตถุเสพติด ในยามฉุกเฉินใหมีเพียงพอกับความตองการของประชาชน และมี 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด  

5. ผลสัมฤทธิ์   
  ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
  ตุลาคม 2560  -  กันยายน 2561  

7. วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1. ทำบัญชีรายการยาเพ่ือสำรองในกรณีฉุกเฉิน/

จลาจล  
     

ฝายจัดซ้ือฯ 
 2. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการทำแผนสนับสนุนวัตถุ

เสพติดในกรณีฉุกเฉิน/จลาจล เพ่ือใหไดผลในการ
สำรองอยางแทจริง 

 
          

   

3. สรุปผลการจัดทำโครงการ     
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8. กลุมเปาหมาย  
  โรงพยาบาลและสถานพยาบาลมีวัตถุเสพติดสำรองพอเหมาะในยามฉุกเฉินเพ่ือใหประชาชน
ไดรับยาอยางรวดเร็ว 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ฝายจัดซ้ือฯ  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ   
  ไมมี 
 
11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 
 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

เสี่ยงตอการปริมาณยาไมเพียงพอตอการใชในยาม
ฉุกเฉิน/จลาจล 

สำรวจและคิดคำนวณหาปริมาณยาท่ีใชใหเหมาะสมเพ่ือ
สำรองใชในยามฉุกเฉิน/จลาจล 

12. การประเมินผลโครงการ  
  รอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  มีวัตถุเสพติดสำรองพรอมใชในกรณียามฉุกเฉิน/จลาจลไดอยางเพียงพอและมีรอยละความสำเร็จ
ของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการแกไขปรับปรุงระเบียบท่ีเกี่ยวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ประเภทโครงการ 

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

3. หลักการและเหตุผล  
 ในการบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจะตองมี 
ระเบียบและหลักเกณฑตางๆ ท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินการอยาง
เครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนของกลุมเงินทุนฯ สืบเนื่องจากปจจุบันกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการและข้ันตอนการดำเนินงานในการบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยท่ีตางจากเดิม โดยนำเอา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการฯ ลดข้ันตอนกระบวนการทำงานใหมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
เชน การแจงผลพิจารณาคำขอซ้ือวัตถุเสพติดฯ เปนขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) แทนการแจงผลทาง
ไปรษณียบัตร กระบวนการขนสงวัตถุเสพติดฯ ทางไปรษณีย และการสั่งซ้ือวัตถุเสพติดฯ ผานทางระบบออนไลน 
ซ่ึงไมตรงตามระเบียบของกลุมเงินทุนฯ ท่ีกำหนด มีผลอาจทำใหเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานท่ีผิดระเบียบ
หลักเกณฑตางๆ รวมท้ังมีผลทำใหการบริหารงานไมสามารถดำเนินการสำเร็จตามท่ีวางแผนพัฒนาไว 
  จากปญหาดังกลาวขางตน เพ่ือใหการดำเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัดการวัตถุเสพติด 
ท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม มีความถูกตอง เหมาะสมรัดกุมและสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน รวมท้ังกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทางราชการ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจึงจำเปนตองจัดทำ
โครงการแกไขปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือสนับสนุนการแก ไขปญหาการ
ดำเนินงานใหมีความคลองตัว ถูกตองตามกฏระเบียบขอบังคับท่ีกำหนด อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดี
ตอองคกร รวมท้ังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติไมตองเสี่ยงกับการกระทำผิดหรือถูกตรวจสอบ   

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
2. เพ่ือเแกไขปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหสอดคลองกับ พรบ.

ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2561 และพรบ.วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559 
และสถานการณปจจุบัน 

3. เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด
และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 
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5. ผลสัมฤทธิ์  
1. ดำเนินการแกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
2. กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีความสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันมากยิ่งข้ึน 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
 เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกรกฎาคม 2561  ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7. วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับ 

ผิดชอบ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. นิติกรศึกษาและตรวจสอบรวบรวมขอมูลกฎหมายและ
ระเบียบท่ีจะดำเนินการราง ปรับปรุง แกไข 

    กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพตดิ 

2. ดำเนินการประสานงานกับหนวยงานและผูท่ีเก่ียวของ
เพ่ือดำเนินการราง ปรับปรุง แกไขกฎหมาย 

             

3. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการแกไขปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับกลุมเงินทุนฯ 

    

4. ดำเนินการประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ     

5. ดำเนินการราง ปรับปรุง แกไข ตามขอเสนอท่ีประชุม     

6. ดำเนินการนำรางกฎหมายเสนอ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือพิจารณาลงนามอนุมตัิ 
และประกาศแจงเวียนเพ่ือทราบ/ถือปฏิบัต ิ

    

8. กลุมเปาหมาย  
  คณะอนุกรรมการแกไขปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ฝายกฎหมาย กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ  
     จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ ๒๕61 จำนวน 200,000.-บาท        
(สองแสนบาทถวน)  
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11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. ประธานอาจไมอยูในท่ีประชุม/ไมสามารถปฎิบัติหนาท่ีได 1. ใหกรรมการในท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงในท่ีประชุม 

กระทำการตามหนาท่ีแทน 

2. ผูเขารวมประชุมขาดความรู ความเขาใจ ในระเบียบฯ 

ท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

1. ใหฝายกฎหมายช้ีแจงหรือแนะแนวเพ่ิมเติม 

2. แจกจายเอกสารท่ีเก่ียวของกับระเบียบฯ ท่ีแกไขใหม ใหผูเขารวม
ประชุมลวงหนากอนการประชุม ไมนอยกวา 7 วัน 

12. การประเมินผลโครงการ   
 ระเบียบท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สามารถนำไปใชงานจริงอยางมีประสิทธิภาพ 
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 
13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีระเบียบและข้ันตอนดำเนินงานในการการบริหารจัดการวัตถุ  
เสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ใหดียิ่งข้ึนและมีความเหมาะสมรัดกุม สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันมากยิ่งข้ึน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทางราชการ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปงบประมาณ 2561  

2. ประเภทโครงการ 
2.1  (   )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง......ป ปนี้เปนปท่ี......... 
2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  

( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..4....กลยุทธท่ี..1..... 
2.4   ประเภทโครงการ  

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

3.  หลักการและเหตุผล  

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด กําหนดใหการพัฒนาบุคลากรเปนยุทธศาสตรท่ีสำคัญลำดับตนๆ 
ในการพัฒนาองคกร เนื่องจากเปนกระบวนการท่ีจะเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความชํานาญและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง โดยไดจัดทำโครงการแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เม่ือ
ปงบประมาณ 2560 ซ่ึงนำเอาหลักสมรรถนะมาประกอบการพิจารณาในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดวยวิธีการ
ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ท้ังนี้ บุคลากรตองมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู 
ความคิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ โดยปรับปรุงขีดสมรรถนะของ
บุคคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ พัฒนาตนเองตามขีดสมรรถนะท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดกําหนดไว    
โดยจัดใหมีระบบการเรียนรูและพัฒนาแบบใหม มุงเนนการเรียนรูจากประสบการณจริง และพยายามปรับใหตรง
ตามความตองการของแตละบุคคลมากข้ึน รวมถึงการจัดใหมีระบบการสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง การแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ่ึงกันและกัน ตลอดจนไดทําคูมือการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจแกบุคลากรทุกๆ คนในการพัฒนาตนเองใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูง ในการปฏิบัติงานตอภารกิจของ
องคกร โดยยึดคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปดวย  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดําเนินภารกิจในการท่ีตองใหบริการกับประชาชนเปนหลัก และ

ดวยแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรภายใตบริบทของการเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง จึงเห็นควรนําระบบ

สมรรถนะมาใชในการพัฒนาบุคลากร ตามฐานสมรรถนะเพ่ือสรางเสริมสมรรถนะของบุคลากรใหมีคุณลักษณะ  

เชิงพฤติกรรมของบุคคล ทัศนคติ และขวัญกําลังใจในการทํางานท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค และภาระงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ซ่ึงระบบสมรรถนะนี้จะเปนกลไกท่ีสําคัญยิ่งในการ

พัฒนาบุคลากรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนอยางสูงตอประชาชน

ผูรับบริการของประเทศโดยรวม 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนไปตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี ๒๕61 

และแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2561 
2. เพ่ือสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจใหกับผูบริหารและผูเก่ียวของในการจัดทำระบบ 

สมรรถนะของบุคลากร และแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากรของกลุมเงินทุนฯ 
3. เพ่ือออกแบบสมรรถนะของบุคลากรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
4. เพ่ือจัดทำพฤติกรรมบงชี้และหลักเกณฑการประเมินสมรรถนะของบุคลากรกลุมเงินทุนหมุนเวียน    

ยาเสพติด 
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5.  ผลสัมฤทธิ์  
1. ไดสมรรถนะประจำกลุมงาน (Functional Competency : FC) และสมรรถนะเฉพาะตำแหนง

Technical Competency : TC) ของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ 2561 
2. มีแผนพัฒนารายบุคล พรอมพจนานุกรมสมรรถนะ 
3. เจาหนาท่ีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ Competency และ IDP 
4. ผลการประเมิน Competency ท่ีสามารถเชื่อมโยง JD KPI สูการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

เปนรูปธรรม 
5. รอยละของเจาหนาท่ีท่ีเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนา

รายบุคคล (โดยแบบสอบถาม) 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
 เดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561  ณ โรงแรมในจังหวัดใกลเคียง 

7.  วิธีการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 โดยการบรรยายถายทอดความรู การแลกเปลี่ยนขอมูล การระดมความคิดเห็น การจัดแบงกลุม
ยอย และการจัดทำสมรรถนะกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รวมท้ังแผนพัฒนารายบุคคล 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
ธค.60  มค.61 กพ.61  มีค.61 

1. จัดทำโครงการ เสนอ อย.อนุมตัิ     กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

2. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ     

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ     

4. ทบทวนพจนานุกรมสมรรถนะ     

5. ดำเนินการประเมิน Competency     

6. จัดทำแผน IDP     

7. สรปุภาพรวมแผน IDP กลุมเงินทุนฯ     

8. จัดทำรายงานสรุปผลเสนอผูบริหาร     

9. เสนอ คกก.บริหารเห็นชอบแผน IDP     

10.จัดพิมพเลมคูมือแผน IDP     
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8. หลักสูตรฝกอบรม / หัวขอวิชา / วิทยากร 
  การกำหนดเกณฑมาตรฐานความสามารถท่ีตองการ และวิธีการนำไปสูการจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล โดยอาจารยผูเชี่ยวชาญ 

9. กลุมเปาหมาย  
  บุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากรและผูท่ีเก่ียวของ จำนวน 35 คน 

10.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

11. งบประมาณ  
     จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ ๒๕61 จำนวน 194,000.-บาท        
(หนึ่งแสนเกาหม่ืนสี่พันบาทถวน)  

12. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 
 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

1. การดำเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี
กำหนด 

1. ติดตอประสานงานในการจัดหาวิทยากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ 

2. ติดตอประสานกับทุกสวนท่ีเก่ียวของลวงหนา 

2. จำนวนผูเขาประชุมไมเปนไปตามเปาหมาย 3. จัดใหสงแบบตอบรับกลับ 

13. การประเมินผลโครงการ   
  แผนพัฒนารายบุคคล และสมรรถนะของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดตองสามารถนำไปใชงาน
จริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมหลังสิ้นสุดโครงการ โดยใชแบบสอบถาม  

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดแผนพัฒนารายบุคคลและพจนานุกรมสมรรถนะของเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือใชสรางเสริมสมรรถนะของบุคลากรใหมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคล ทัศนคติ 
และขวัญกําลังใจในการทํางานท่ีเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงกับความตองการของบุคลากรรายบุคคลใหตอบรับ
หรือสนองตอบตอความตองการในระดับองคกรท่ีดี สำหรับการพัฒนาจุดดอยของแตละคนและเพ่ือใหเกิด
ประโยชนและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง   
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1. ช่ือโครงการ :  โครงการอบรมวิชาการตามสมรรถนะหลัก  

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง.......ป ปนี้เปนปท่ี........ 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..4....กลยุทธท่ี..2..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
           ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล 
 แผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560 - 2564) มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดกำหนดเปาประสงค        
ระบบการพัฒนาบุคลากร ในปงบประมาณ 2560 กลุมเงินทุนฯ ไดดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล โดยไดรวมกันกำหนดสมรรถนะหลักของกลุมเงินทุนฯ ท่ีเจาหนาท่ีทุกคนในกลุม
เงินทุนฯ ตองมีสมรรถนะหลัก Core Competency จำนวน 6 สมรรถนะหลัก ไดแก 1) ความรูดานวัตถุเสพติด   
ท่ีใชในทางการแพทย 2) การมุงผลสัมฤทธิ์ 3) บริการท่ีดี 4) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 5) การยึดม่ัน
ในความถูกตองและจริยธรรม และ 6) การทำงานเปนทีม กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจึงไดนำกรอบหลักเกณฑ
ดังกลาว มาใชเปนแนวทางพัฒนาบุคคลากร                                                                                                                                                        
 กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร 
กำหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือนำศักยภาพบุคลากรมาใชอยางเต็มท่ี เพ่ือสนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตรของ
หนวยงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจึงไดกำหนดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ือใหเจาหนาท่ีในกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ท่ีตองการพัฒนาทักษะ สมรรถนะในงานท่ีเก่ียวของมีโอกาสเขารับการอบรมหลักสูตร
ตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนเอง ใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆข้ึน 

4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหดียิ่งข้ึน 

2. เพ่ือเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง ตามหลักการบริหารจัดการองคกรท่ีดี  

5. ผลสัมฤทธิ์ (ตัวช้ีวัดโครงการ) 
 เจาท่ีหนาท่ีเขาอบรมไดรับความรู มีความเขาใจในหลักสูตรตามหัวขอท่ีเขารับการอบรมและ
สามารถพัฒนาตนเองตามสมรรถนะท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลา 
 ภายในปงบประมาณ 2561 ภายในไตรมาสท่ี 1 - ไตรมาสท่ี 3 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

ส งเจ าหน า ท่ี ผู ปฏิ บั ติ งาน เข ารับการอบรม
หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี
กับหนวยงานภายนอกท่ีจัดอบรม ตามสมรรถนะ
ท่ีเก่ียวของและกำหนด 

ภายในปงบประมาณ 2561 หลักสูตรอบรมพิจารณา 
ตามสมรรถนะท่ีเก่ียวของ 
ของเจาหนาท่ี 

 
8. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร หรือเจาหนาท่ีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จำนวน 10 คน ตอปงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. สถานท่ีดำเนินโครงการ 
 หนวยงาน/องคกรภายนอก 
 
11. งบประมาณ 
 งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ 2561 เปนจำนวน 50,000 บาท 
(หาหม่ืนบาทถวน)  

12. ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

มีจำนวนผูเขาอบรม สนใจเขารับการอบรม
เกินเปาหมายท่ีกำหนดโดยไมไดวางแผนการ
อบรมลวงหนา 

  

แ จ ง ให ทุ ก ฝ าย ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง ให ป ระ เมิ น
สมรรถนะเจาหนาท่ีตามความเปนจริงเพ่ือ
พัฒนาทักษะตามความตองการของเจาหนาท่ี
และจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะะตามความ
จำเปนและเหมาะสม 

13. การประเมินผลโครงการ 
  ผูเขารวมโครงการผานสมรรถนะท่ีกำหนด หลังไดรับความรูจากการเขาอบรม 

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  เจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ีผานการอบรม มีผลการปฏิบัติงานดีข้ึนอยางชัดเจน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรและการสรางภาพลักษณ ประจำปงบประมาณ 2561  

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง.......ป ปนี้เปนปท่ี......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..4....กลยุทธท่ี..2.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการสำรวจ         ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  

  การปฏิบัติงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ สามารถสรางชื่อเสียงเปนท่ีรูจักแกหนวยงานภายนอก 
จะตองมีการเสริมสรางศักยภาพในการทำงานของบุคลากร ประกอบดวย ความรู ความสามารถและทัศนคติท่ีดี 
เพ่ือเปนแบบอยางของบุคลากรท่ีมีตอองคกรท้ังทางรางกายและจิตใจ จึงตองไดรับการดูแลเอาใจใสเพ่ือกอใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงถือเปนปจจัยท่ีมีผลตอการทำงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีแนวคิดในสราง
สรางความสัมพันธใหกับบุคลากรในหนวยงาน เพ่ือเปนการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรและการสรางภาพลักษณ     
โดยจัดกิจกรรมใหแกบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเกิดความสัมพันธท่ีดี เสริมสรางความสามัคคีและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูบูรณาการท้ังดานวิชาการและความรวมมือในดานตางๆ เพ่ือเปนการถายทอดและสรางความ
เขมแข็งในการดำเนินงานขององคกรไดอยางยั่งยืน 
  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดโครงการพัฒนา
วัฒนธรรมองคกรและการสรางภาพลักษณ เพ่ือใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนะคติท่ีแตกตางกัน 
ตลอดจนเพ่ือยกยองบุคลากรท่ีเปนคนดี เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีในการสรางวัฒนธรรมองคกรใหกับองคกรในการ
ดำเนินงาน ท้ังนี้ เนื่องจากสภาพแวดลอมของการทำงานท่ีกลุมเงินทุนฯ มีลักษณะของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจาก
หลากหลายท่ีมา การทำงานรวมกันจึงไมใชเรื่องงาย หากตองการใหบุคลากรทำงานรวมกันดวยจุดมุงหมาย
เดียวกัน จำเปนตองมีสิ่งยึดเหนี่ยวเพ่ือใหบุคลากรท้ังองคกรเดินไปในทิศทางเดียวกันได วัฒนธรรมองคกร 
(Organization Culture) จึงถือเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสำคัญท่ีจะชวยปรับแนวคิดใหตัดสินใจไปในทางเดียวกันและยัง
สงผลไปยังผูรับบริการ ตลอดจนผูท่ีมีสวนรวมและผูท่ีเก่ียวของใหไปในทิศทางเดียวกัน อีกดวย  

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางความผูกพันระหวางบุคลากรในทุกฝาย  
2. เพ่ือชื่นชมและยกยองบุคลากรท่ีเปนคนดี 
3. เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
4. เพ่ือเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
5. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

5. ผลสัมฤทธิ์  
1. เจาหนาท่ีเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ และสามารถนำความรูท่ีไดรับ

ไปใชประโยชนได  
2. สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ ไดเสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
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6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ี 
 เดือนมีนาคม 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(ภาคทฤษฎี) และโรงแรมในตางจังหวัด (ภาคปฏิบัติ) 

7. วิธีการดำเนนิการ และแผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา ปงบประมาณ 2561 ผูรับผิดชอบ 
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

1. จัดตั้งคณะทำงงาน    กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

2. ประชุมคณะทำงาน / ศึกษาความตองการ
จัดโครงการ 

   

3. วางแผนและเขียนโครงการ    

4. ขออนุมัติโครงการ / เตรียมความพรอม    

5. จัดกิจกรรมและดำเนินงานโครงการ    

6. ประเมินและสรุปผลโครงการเสนอผูบริหาร    

7.   เสนอ คกก.บริหารเพ่ือทราบ    

8.   เผยแพร สื่อสารหนวยงานภายใน    

8. กลุมเปาหมาย  
 คณะผูบริหาร เจาหนาท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียน     
ยาเสพติด ผูสังเกตการณ วิทยากรและผูท่ีเก่ียวของ จำนวน 90 คน      

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  :  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ  
 งบประมาณดำเนินการ จากงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดประจำปงบประมาณ ๒๕61 
จำนวน 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถวน)  

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. สถานท่ีท่ีจัดโครงการไมเพียงพอตอจำนวน
ผูเขารวมโครงการ 

1. กอนการดำเนินการจัดโครงการควรมีการเปรียบเทียบสถานท่ี เพ่ือ
พิจารณาพ้ืนท่ีท่ีใหบริการกวางขวางเพียงพอหรือไม 

2. เวลาท่ีจัดกิจกรรม/โครงการมีนอยเกินไป 2. เพ่ิมระยะเวลาในการจัด โครงการเพ่ือใหมีผูเขารวมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 

12. การประเมินผลโครงการ 
 แบบประเมินผลจากผูเขารวมโครงการ โดยประเมินผลจากแบบสอบถาม และจากการสังเกตใน
การเขารวมกิจกรรม / โครงการ 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   บุคลากรมีความรู ความเขาใจในการดำเนินงานท่ีมีความคิดสรางสรรค และยังเปนการสาน
สัมพันธบุคลากรในคณะใหเกิดความรักความสามัคคี เพ่ือนำไปสูการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ และมีแบบอยาง
ท่ีดีในการดำเนินงาน และมีขวัญกำลังใจท่ีดีในการดำเนินชีวิต 
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1. ช่ือโครงการ :  โครงการพ่ีสอนนอง 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1 (  ) โครงการใหม  (  )  โครงการตอเนื่อง ...... ป  ปนี้เปนปท่ี ........... 
 2.2 (  )  ภารกิจพ้ืนฐาน ()  ภารกิจยุทธศาสตร  โปรดระบุ ขอ 2.3  
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง 
  () แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  กลยุทธท่ี 2 
 2.4 ประเภทโครงการ 
  (  )  โครงการอบรมสัมมนา (  )  โครงการวิจัย ()  โครงการพัฒนา 
  (  )  โครงการวิจัยและพัฒนา (  )  โครงการประชุมสัมมนา 

3. หลักการและเหตุผล 
 แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตรท่ี 4  
เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาองคการและการสรางนวัตกรรม กำหนดวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรมีสมรรถนะสูง 
และปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร กำหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือนำศักยภาพบุคลากรมาใชอยางเต็มท่ี 
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดกำหนดใหดำเนินโครงการพ่ีสอนนอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหมีทักษะ ความรอบรูในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังยังสรางความสัมพันธพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน การเรียนรูและการถายทอดระหวางหัวหนาและ
ลูกนองหรือเพ่ือนรวมงาน อีกชองทางหนึ่ง 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะของผูปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 2. เพ่ือสรางความสัมพันธ และสื่อสารกระบวนการปฏิบัติงาน ความรอบรู และประสบการณของ
หัวหนางานหรือเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 

5. ผลสัมฤทธิ์ (ตัวช้ีวัดโครงการ)  

 ผลผลิต : ผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจกระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง 
 ผลลัพธ : ผูปฏิบัติงานสามารถพัฒนาทักษะความรูและปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  
                                 มีความเชี่ยวชาญอยางมืออาชีพ 

6. ระยะเวลา :   ภายในปงบประมาณ 2561  

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2561 

หมายเหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หัวหนาฝายทุกฝายท่ีเก่ียวของ หรอืหัวหนางานทุกคน รวมถึง
เจาหนาท่ีผูมีความสามารถท่ีปฏิบัติงานเปนเลศิ(best practice) 
ดำเนินกิจกรรมสอนทักษะการปฏบัิติงานตางๆ ในหนาท่ี หรือมี
ความรูความชำนาญในเรื่องท่ีเก่ียวของ ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  
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8. กลุมเปาหมาย 
 หัวหนาฝาย หัวหนางาน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือมีปญหาในการปฏิบัติงาน
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเปนการสอนงานใหมแกผูปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือเม่ือมีการปรับเปลี่ยนหนาท่ีการ
ปฏิบัติงาน 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายนโยบายและแผนงาน หัวหนาฝายทุกฝายท่ีเก่ียวของในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. สถานท่ีดำเนินโครงการ 
 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

11. งบประมาณ 
 ไมมี  

12.  ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

ผูสอนและผูเรียนรู มีความเขาใจไมตรงกัน สื่อสารใหชัดเจน ถึงวัตถุประสงคและหลักการ
ปฏิบัติท่ีถูกตอง รวมถึงระเบียบตางๆ 

13. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากการสอน ดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน มีทักษะและแนวทาง สามารถพัฒนาตนเอง ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาหัวหนางานอยางมืออาชีพ 

2. ประเภทโครงการ 
2.1   (  ) โครงการใหม  (  )  โครงการตอเนื่อง ...... ป  ปนี้เปนปท่ี ........ 
2.2 (  ) ภารกิจพ้ืนฐาน  ()  ภารกิจยุทธศาสตร  โปรดระบุ ขอ 2.3  
2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง 

  () แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  กลยุทธท่ี 3 
2.4 ประเภทโครงการ 

 ()  โครงการอบรมสัมมนา  (  )  โครงการวิจัย (  )  โครงการพัฒนา 
  (  )  โครงการวิจัยและพัฒนา  (  )  โครงการประชุมสัมมนา 

3. หลักการและเหตุผล 
 แผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560-2564) มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดเปาประสงคมีระบบ
การพัฒนาบุคลากร ใหเจาหนาท่ีทุกคนในกลุมเงินทุนฯ ตองมีสมรรถนะหลัก (Core Competency: CC) จำนวน 
6 สมรรถนะหลัก นอกจากนี้ กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5     
การมุงเนนบุคลากร กำหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือนำศักยภาพบุคลากรมาใชอยางเต็มท่ีเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ
และยุทธศาสตรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดกำหนดใหมีการอบรมใหความรูในการพัฒนาหัวหนางาน
หรือหัวหนาฝาย ใหมีทักษะการเปนหัวหนางานมืออาชีพ และสามารถนำเครื่องมือไปใช พัฒนาตนเองและทีมงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถนำทีมงานใหปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงคขององคกร 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะของผูเขารับการอบรม ใหเปนหัวหนางานมืออาชีพ 
 2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตนเอง มีความรูความเขาใจสามารถบริหารทีมงานไดอยาง 
                       มีประสิทธิภาพทำใหการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ 

5. ผลสัมฤทธิ์ (ตัวช้ีวัดโครงการ) 
 ผลผลิต  :  ผูเขาอบรมผานการฝกอบรมท้ังหมด 20 คน 
 ผลลัพธ  :  1. รอยละ 80 ของเจาหนาท่ีผูเขาประชุม มีความรูความเขาใจ สามารถนำความรู  
                  ความเขาใจแนวคิด ทักษะ ท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

  2. ผูผานการฝกอบรมไดตระหนักถึงความรับผิดชอบ หนาท่ี และมีทัศนคติท่ีดีตอการ 
ปฏิบัติหนาท่ีกับทีมงาน สามารถวางแผนงานและบริหารทีมงานใหประสบ
ความสำเร็จ 

6. ระยะเวลา 
 ภายในปงบประมาณ 2561 ภายในไตรมาสท่ี 1 - ไตรมาสท่ี 2 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปงบประมาณ 2561 หมายเหตุ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 

จัดประชุมอบรมใหความรู
หลักสูตรหัวหนางานมืออาชีพ  
โดยมีเนื้อหาหลักสูตรเก่ียวกับ 

• การบริหารตนเอง 

• ภาวะผูนำ การบริหารบุคคล/
ทีมงาน  

• การกำหนดกลยุทธเพ่ือบรรลุ
เปาหมาย  การมองและคิด
เชิงกลยุทธ  

• เทคนิคการวางแผนงานอยาง
เป น ร ะ บ บ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
แกปญหาเม่ือโครงการ/งาน 
ยังไมบรรลุเปาหมาย 

 
 

  

 
8. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนางาน วิทยากรและผูเก่ียวของ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. สถานท่ีดำเนินโครงการ 
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

11. งบประมาณ 
 งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ 2561 จำนวน 50,000 บาท  
(หาหม่ืนบาทถวน)  
 
12.  ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

1. หัวหนาฝาย หัวหนางานไมใหความสำคัญ
กับการอบรมหรือการพัฒนาตนเอง ทำให
จำนวนผูเขาอบรม ไมครบตามเปาหมายท่ี
กำหนด 

2. วิทยากรและชวงเวลาท่ีจะจัดไมสัมพันธกัน 

1. ประชาสัม พันธ  แจ งให หั วหน าฝ าย 
หัวหนางาน ทราบกอนจัดโครงการ 

2. ประสานวิทยากรกอนลวงหนาการจัด
อบรม 
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13. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมโดยการใชแบบสอบถาม 
 
14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูเขารับการอบรมสามารถพัฒนาตนเอง ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการติดตามประเมินผลบุคลากรท่ีผานการอบรม ประจำปงบประมาณ 2561  

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.......ป ปนี้เปนปท่ี......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..4....กลยุทธท่ี..4..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
         (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
  ปจจุบันการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพมาตรฐาน ตามกรอบเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ใหสอดคลองกับมาตรฐานขางตน รวมท้ังไดดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ 17 ปจจัยของสํานักงาน ก.พ. โดยแผนยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) (มิติท่ี 2.ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เปาประสงคท่ี 4. มีระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมการพัฒนาบุคลากร ขอ 8. 
ประเมินผลผูผานการอบรมหลังฝกอบรม 3-6 เดือน) รวมถึงแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำป
งบประมาณ 2561 ตลอดจนตัวชี้วัดท่ี ๔.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ทรัพยากรบุคคลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด นับเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาเพราะเปน       
ผูผลักดันใหภารกิจตางๆ สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค การสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีความรู ความสามารถ           
มีสมรรถนะสอดคลองตามเปาหมายและยุทธศาสตรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตลอดจนมีคุณลักษณะ   
ท่ีดีพึงประสงคและมีทัศนคติท่ีดี จะทําใหกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเจริญกาวหนาและเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง  
  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เล็งเห็นความสำคัญและความจำเปนในการท่ีจะพัฒนาบุคลากร
โดยผานโครงการอบรมตางๆ ท้ังภายในและภายนอก ดังนั้น ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมจึงจําเปนตอง
ติดตามประเมินผลบุคลากรท่ีผานการอบรม เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรวามีความรู
ความสามารถเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับกอนการพัฒนา สามารถนำความรูท่ีไดรับจากการอบรมมาประยุกตใชกับ
การทำงานไดเปนอยางดี สามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายและผลลัพธท่ีกำหนดมีผลงานตรงตามมาตรฐาน      
ท่ีกำหนด รวมถึงผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือประเมินผลหลังการฝกอบรมของผูผานการฝกอบรม  
2. เพ่ือประเมินผลการนําความรู/ทักษะไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน   

5. ผลสัมฤทธิ์  
 เจาหนาท่ีผานการประเมินผลหลังการฝกอบรมโดยผูบังคับบัญชาตองมีคะแนนเกิน 12 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
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6. ระยะเวลาโครงการ  
 หลังการฝกอบรมตามโครงการของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด แลว 3-6 เดือน 

7. วิธีการดำเนนิการ และแผนปฏิบัติงาน 
  

กิจกรรม ระยะเวลา ปงบประมาณ 2561 ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. จัดทำโครงการ เสนอ อย.อนุมัติ     กลุมเงินทุนหมุน 
เวียนยาเสพติด 

2. จัดทำหนังสือแจงเวียนทุกฝายให
ประเมินผลเจาหนาท่ีในสังกัดท่ีอบรม
ตามหลักสูตรท่ีกำหนด 

 

หลังการฝกอบรม 3-6 เดือน ของแตละโครงการ 

3. รวบรวมประเมินผล วิเคราะห 

4. จัดทำรายงานสรุปผลเสนอผูบริหาร     

5. เสนอ คกก.บริหารเพ่ือทราบ     

8. กลุมเปาหมาย : บุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด      

9. ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ :   ไมมี  

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

ความผิดพลาดในการประมวลผล สรุป วิเคราะห มีการตรวจสอบ และเพ่ิมความละเอียด รอบคอบในการดำเนินการบันทึก
ขอมูล 

12. การประเมินผลโครงการ : ผลคะแนนของผูผานของการอบรม  

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สามารถนําผลการประเมินเก่ียวกับความรู ความเขาใจการนํา
ความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน สามารถเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานในหนวยงาน และผูปฏิบัติงานมีความพรอม     
ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของงาน   
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1. ช่ือโครงการ  :  โครงการพัฒนาความรูดานเภสัชวิทยา และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับวัตถุเสพติด  
ท่ีใชในทางการแพทย 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (  ) โครงการใหม  (  )  โครงการตอเนื่อง ...... ป  ปนี้เปนปท่ี ......... 
 2.2  (  )  ภารกิจพ้ืนฐาน ()  ภารกิจยุทธศาสตร  โปรดระบุ ขอ 2.3  
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง 
  () แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  กลยุทธท่ี 5 
 2.4 ประเภทโครงการ 
  (  )  โครงการอบรมสัมมนา (  )  โครงการวิจัย ()  โครงการพัฒนา 
  (  )  โครงการวิจัยและพัฒนา ()  โครงการประชุมสัมมนา 

3. หลักการและเหตุผล 
 แผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560-2564) มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดเปาประสงคมีระบบ
การพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560 กลุมเงินทุนฯ ไดดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรรายบุคคล โดยไดรวมกันกำหนดสมรรถนะหลักของกลุมเงินทุนฯท่ีเจาหนาท่ีทุกคนในกลุมเงินทุนฯ ตองมี
สมรรถนะหลัก Core Competency จำนวน 6 สมรรถนะหลัก ไดแก 1) ความรูดานวัตถุเสพติดทางการแพทย    
2)การมุงผลสัมฤทธิ์ 3) บริการท่ีดี 4) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 5) การยึดม่ันในความถูกตองและ
จริยธรรม และ 6) การทำงานเปนทีม กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจึงไดนำกรอบหลักเกณฑดังกลาว มาใชเปน
แนวทางพัฒนาบุคคลากร                                                                                                                                                        
 กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร 
กำหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือนำศักยภาพบุคลากรมาใชอยางเต็มท่ี เพ่ือสนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตรของ
หนวยงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดกำหนดความรูพ้ืนฐานดานวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย เปน
หนึ่งในสมรรถนะหลักท่ีบุคลากรในกลุมเงินทุนฯ ตองเรียนรู และสามารถทำงานใหบรรลุผล ท้ังนี้ผู ท่ีไดรับ
ประโยชนสูงสุด จะไดแกผูรับบริการของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีในกลุมเงินทุนฯไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับวัตถุเสพติดท่ีใชในทาง

การแพทย ท่ีกลุมเงินทุนฯ จำหนาย 
2. เพ่ือเปนเวทีใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเจาหนาท่ีทุกคนในกลุมเงินทุนฯ สามารถนำ

ความรูท่ีไดรับ ไปประยุกตใชในหนาท่ีและพัฒนาความรู ความเขาใจของตนเพ่ือกอใหเกิด
การบริการท่ีนาเชื่อถือ 

5. ผลสัมฤทธิ์ (ตัวช้ีวัดโครงการ) 
 รอยละ 80 ของเจาหนาท่ีผูเขาประชุม มีความรูความเขาใจ เก่ียวกับวัตถุเสพติดท่ีใชในทาง
การแพทยท่ีกลุมเงินทุนฯจำหนาย 
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6. ระยะเวลา 
 ภายในปงบประมาณ 2561 ภายในไตรมาสท่ี 1 - ไตรมาสท่ี 2 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปงบประมาณ 2561 ผูรับผิดชอบ 
พย.60 ธค.60 มค.61 กพ.61 

1. จัดประชุมอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีเงินทุนฯ
เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับวัตถุเสพติดท่ีใช
ในทางการแพทยท่ีกลุมเงินทุนฯจำหนาย จำนวน 2 
ครั้งๆ ละ 35 คน 

2. จัดประชุมอบรมใหความรูดานเภสัชวิทยาเก่ียวกับ
วัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย ท่ีกลุมเงินทุนฯ
จำหนาย ใหกับเภสัชกรในกลุมเงินทุนฯ  

    ฝายนโยบาย
และแผนงาน  

8. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนางาน เจาหนาท่ีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากร และผูเก่ียวของ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. สถานท่ีดำเนินโครงการ 
 ณ โรงแรมในเขตจังหวัดนนทบุรีหรือจังหวัดใกลเคียง และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

11. งบประมาณ 
 งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ 2561 จำนวน 70,470 บาท 
(เจ็ดหม่ืนสี่รอยเจ็ดสิบบาทถวน)  
 
12.  ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 
 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

1. จำนวนผูเขาอบรม ไมครบตามเปาหมาย
ท่ีกำหนด 

2. วัน เวลา สถานท่ีจัดอบรม ไมสะดวก
กับผูเขารับการอบรม 

1. เวียนแจงใหทุกฝายทราบกอนดำเนิน    
    โครงการ 
2. สำรวจ วางแผนและติดตอสถานท่ีกอน  
    จัดประชุมลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 

 
13. การประเมินผลโครงการ 
 ผูเขารวมโครงการ ผานสมรรถนะท่ีกำหนด หลังไดรับความรูจากการเขาอบรม 
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14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สามารถตอบคำถามเก่ียวกับวัตถุเสพติดท่ีใชในทาง

การแพทย ท่ีกลุมเงินทุนฯ จำหนาย ไดทันทีเม่ือผูรับบริการสอบถาม 
2. ผูรับบริการ มีความพึงพอใจมากข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการกลุมเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุมเงินทุนหมนุเวยีนยาเสพติด   | FDA  หนา ๗๙ 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....4....กลยุทธท่ี....7..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. หลักการและเหตุผล  
  รางยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) การบูรณาการระดับชาติและการปฏิรูป    
ประเทศไทยดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดกำหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย ยุทธศาสตรและวางแผน      
ระยะยาวดานสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดยุทธศาสตร ท่ีจะพัฒนาความเปนเลิศ 4 ดาน คือ   
1) สงเสริมสุขภาพและความปองกันโรคเปนเลิศ 2) บริการเปนเลิศ 3) บุคลากรเปนเลิศ 4) บริหารจัดการเปนเลิศ 
เพ่ือขับเคลื่อนทุกหนวยงานไปสูเปาหมาย โดยนำกรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 สรางเศรษฐกิจใหม เปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน   
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผน
ยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ ระยะ 20 ป และตอบสนองตอนโยบายสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยุทธศาสตรกระทรวง
สาธารณสุขดานสาธารณสุขท่ีจะพัฒนาความเปนเลิศใน 4 ดาน และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 
เรื่อง แผนงานในภารกิจหลักของหนวยงาน เห็นชอบใหจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหนวยงานระยะ 20 ป 
เพ่ือสนับสนุนใหสามารถจัดทำแผนยุทธศาสตรไดอยางมีคุณภาพ ตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียครบทุก
กลุมเปาหมาย และเปนไปตามแนวทางท่ีรัฐบาลกำหนดกอนท่ีจะแปลงไปสูแผนพัฒนา 4 ป และแผนปฏิบัติการ
ประจำป เพ่ือกำหนดเปนแผนงานและโครงการท่ีมีคุณภาพ เกิดผลชัดเจนและเปนรูปธรรม ภายใตโครงการท่ี
ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ท่ีชวยพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รวมถึง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถระดมความคิดและจัดทำแผนรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ จนสามารถ
ยกระดับการดำเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในระดับ Best-in-Class 
ของหนวยงานภาครัฐ ตอไป 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป   
2. เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

สอดคลองกับสภาพการณเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความตองการของผูบริการมากยิ่งข้ึน 
3. เพ่ือใหแผนปฏิบัติการประจำป โครงการตางๆเปนไปตามกรอบและทิศทางท่ีกำหนดไวใน

แผนยุทธศาสตรฯ 
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5. ผลสัมฤทธิ์  
 ผลผลิต  

1. กำหนดเวลาแลวเสร็จของการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  

2. แผนยุทธศาสตรฯ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ผลลัพธ 
1. รอยละ 100 ของโครงการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดำเนินการเปนไปตามประเด็น

ยุทธศาสตร และกลยุทธท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ 
2. รอยละ 100 ของตัวชี้วัดท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ บรรลุผลสำเร็จ 

 6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
 เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนเมษายน 2561  ณ โรงแรมในจังหวัดใกลเคียง 

7. วิธกีารดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
มค.61 กพ.61 มีค.61 เมย.61 

1. ศึกษารายละเอียดแผนยุทธศาสตรฯ (2560-2564) และ
แผนยุทธศาตรฯ ชาติ 20 ป 

  (2 วัน)    กลุมเงินทุน
หมุนเวียนยา
เสพติด 
และท่ีปรึกษา 

2. ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการ ป 2560     (2 วัน) 
          

   

3. สัมภาษณผูบริหารกลุมเงินทุนฯ เก่ียวกับการดำเนินงาน      
ท่ีผานมา และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต 

    (3 วัน)    

4. สัมภาษณผูรับบริการเก่ียวกับปญหาและความตองการ 
 

   (5 วัน)   

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร 
เพ่ือช้ีแจงกระบวนการดำเนินงานทบทวนแผนฯ 

   (1 วัน)   

6. จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือทบทวนการวิเคราะหปจจัย
สภาพแวดลอม กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธสาสตร 
กลยุทธ 

    (3 วัน)  

7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนดโครงการตามกลยุทธ 
และเขียนรายละเอียดของโครงการ 

    (3 วัน)  

8. รางแผนยุทธศาสตร ท่ีปรับปรุงแลวเสนอตอท่ีประชุมท่ี
เก่ียวของ 

   (1 วัน) 

9. จัดทำแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับสมบูรณ โดยนำขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไข 

   (5 วัน) 

8. กลุมเปาหมาย  
 บุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากร และผูท่ีเก่ียวของ จำนวน 20 คน 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
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10. งบประมาณ  
    จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ ๒๕61 จำนวน 800,000.-บาท        
(แปดแสนบาทถวน)  

1. คาใชจายในสวนของคณะวิทยากร 
2. คาตอบแทนในการดำเนินการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. คาตอบแทนในการเก็บรวมรวมขอมูล 
4. คาตอบแทนในการยกรางและจัดทำเอกสารแผนยุทธศาสตร ฉบับสมบูรณ 
 

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 
 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 
1. คณะทำงานไมเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เปนบางครั้ง 

1. แจงลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 
2. กอนวันประชุม 1 วัน แจงซ้ำอีกครั้ง 

2. คณะทำงานเขาประชุมไมครบเวลาตามตาราง  
ท่ีกำหนดไว 

3. หนังสือแจงใหเขาประชุม ระบุใหอยูรวมประชุมครบเวลา 

4. เริ่มการประชุมทุกครั้งใหแจงย้ำใหอยูประชุมจนครบเวลา 

 
12. การประเมินผลโครงการ   
  แผนยุทธศาสตรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตองสามารถนำไปใชงานจริงไดอยาง             
มีประสิทธิภาพ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 
13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดแผนยุทธศาสตรท่ีมีทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ีสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป รวมท้ังกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไปสูแผนปฏิบัติการประจำป อีกท้ังแผนงานและโครงการท่ีนำไปสูการปฏิบัติได
ชัดเจน ตรงเปาหมายและตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการของประเทศ นำไปสูการพัฒนาอยาง
เปนรูปธรรม  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลกลุมเงินทุนหมุนเวียน   
ยาเสพติด ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕60–๒๕64) 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง......ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....4....กลยุทธท่ี....8..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. หลักการและเหตุผล  
  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีเจตนารมณ ท่ีจะใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไป         
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาและความมีคุณธรรม โดยใหบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีด ีดังนั้น กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดทบทวน
แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหเปนไปเปนไปตามตัวชี้วัดภาคบังคับดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี ๒๕61 ภายใตการกำกับ
ดูแลของกรมบัญชีกลาง นอกจากนี้ ยังกำหนดใหตองปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต
ละปตองรายงานผลการดำเนินงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมนุเวียน
ทราบทุกๆไตรมาส เพ่ือเปนการติดตามการดำเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานความสำเร็จท่ีกำหนดดวยและให
สอดคลองกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดท่ี 5 การมุงเนนบุคลากร       
ซ่ึงเปนการสนับสนุนใหการจัดการทรัพยากรบุคคลเปนไปในแนวทางเดียวกับยุทธศาสตรโดยรวม 
  เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตองมีการ
วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ท้ังในระยะสั้นและตามระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกลุมเงินทุนฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕64) โดยผานกระบวนการ HR Scorecard อันจะเปน
การเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังระดับบุคคลและระดับองคกร ตลอดจน
เปนการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรท่ีจะทำใหเกิดการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงใหมๆ รวมท้ังการสรางสิ่งแวดลอม  
ท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทำแผนอัตรากำลังของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือเปนกรอบในการ
กำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงขาราชการหรือพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิเคราะหความตองการ
กำลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการ
กำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดตามแผนอัตรากำลัง 3 ป 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเปนไปตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน  
2. เพ่ือประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใน

การจัดทำแผนอัตรากำลังคน 3 ป  
3. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดให

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต 
4. เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕64) ตามแนวทาง HR Scorecard 
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5. ผลสัมฤทธิ์  
1. ดำเนินการตามตัวชี้วัดภาคบังคับดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามบันทึกขอตกลงการ

ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
2. จัดทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard 
3. จัดทำแผนอัตรากำลังคน 3 ป 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
 เดือนมีนาคม 2561 ถึง เดือนมิถุนายน 2561  ณ โรงแรมในจังหวัดใกลเคียง และใน อย. 

7. วิธกีารดำเนนิการ และแผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ป พ.ศ. 2561 ผูรับผิด 

ชอบ มีค. เมย. พค. มิย. 

กิจกรรมท่ี 1. การทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. จัดทำโครงการ เสนอ อย.อนุมัต ิ     กลุม
เงินทุน
หมุน 

เวียนยา
เสพติด 

2. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ     

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ     

4. ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร     
5. ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานองคกรในดานการบริหารจัดการบุคคล เพ่ือวิเคราะห
จุดแข็ง – จุดออน (Strength and Weakness Analysis) ขององคกร 

    

6. จัดทำรางแผนยทุธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอตอท่ีประชุมกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

    

7. เสนอรางแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลใหคกก.บริหารเงินทุนฯ 
พิจารณาใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

    

8. ปรับรางแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตามความเห็นของ 
คกก.บริหารเงินทุนฯ และเสนอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทราบ 

    

9. เสนอแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำป 2561 ให
ผูบริหาร และ คกก.เห็นชอบตามลำดับ 

    

กิจกรรมท่ี 2. การวางแผนกรอบอัตรากำลังคน 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ      
2. วิเคราะหภารกิจ อำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบ      

3. กำหนดโครงสราง กำหนดตำแหนง       
4. จัดทำรางแผนกรอบอัตรากำลัง 3 ป      
5. เสนอรางแผนกรอบอัตรากำลัง 3 ป ตอคณะอนุกรรมการโครงสรางองคกร
และอัตรากำลังท่ีเหมาะสมของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พิจารณาใหความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

     

6. ปรับรางแผนกรอบอัตรากำลังตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และ
เสนอ อย. และคกก. ทราบ 

     

7. เสนอแผนกรอบอัตรากำลังใหผูบริหาร และ คกก. เห็นชอบตามลำดับ      
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8. กลุมเปาหมาย  
 บุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากร และผูท่ีเก่ียวของ 

• กิจกรรมท่ี 1 จำนวน 35 คน  

• กิจกรรมท่ี 2 จำนวน 15 คน  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
10. งบประมาณ  
    จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ ๒๕61 จำนวน 124,700.-บาท        
(หนึ่งแสนเกาหม่ืนสี่พันบาทถวน)  
 
11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

1. การดำเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด 1. ติดตอประสานกับทุกสวนท่ีเก่ียวของลวงหนา 

2. จำนวนผูเขาประชุมไมเปนไปตามเปาหมาย 2. จัดใหสงแบบตอบรับกลับ 

3. ความรูความสามารถของวิทยากรท่ีถายทอด 3. คัดสรร ประสานการจัดหาวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

12. การประเมินผลโครงการ   
  แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนกรอบอัตรากำลังคน ของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติดตองสามารถนำไปใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูเขารวมหลังสิ้นสุดโครงการ โดยใชแบบสอบถาม  

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล      
ของทุกฝายท่ีเก่ียวของ และไดรับรูรับทราบถึงสิ่งท่ีองคกรตองเรงปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือนำไปวางแผนยุทธศาสตร
ดานทรัพยากรบุคคลและโครงการตางๆ รวมอัตรากำลังคนรองรับในปงบประมาณ รวมท้ังเปนเครื่องมือท่ีจะชวย
ติดตามผลการดำเนินงานดานบุคลากรไดอยางชัดเจนเปนการยอมรับจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ อีกท้ังมีความโปรงใส
และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน   
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1. ช่ือโครงการ : โครงการทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกลุมเงินทุนหมุนเวียน 
        ยาเสพติด และการจัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3     ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....4....กลยุทธท่ี...9..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. หลักการและเหตุผล  
 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสำคัญอยางมากตอการกำหนด         
ทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ICT ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และสามารถใชเปนเครื่องมือ        
ท่ีสำคัญในการบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ใหมีประสิทธิภาพ    
การกำกับควบคุมการจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชทางการแพทย การบริหารคลังวัตถุเสพติด การจัดทำฐานขอมูลของ
ผูใชบริการ การใหบริการแกประชาชนผูรับริการรวมถึงสถานพยาบาลท่ัวประเทศ ตลอดจนโปรแกรมประยุกต   
เพ่ือการใชงานเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2564 ตองจัดใหมีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดาน ICT ประจำป ท้ังนี้ เพ่ือใชเปนกรอบ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ICT ท่ีมีกรอบและสาระสอดคลองกับยุทธศาสตรการดำเนินงานดาน ICT 
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พรอมท้ังใหเปนไปตามตัวชี้วัดภาคบังคับของกรมบัญชีกลางดานการ
บริหารจัดการดาน ICT ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปบัญชี 
๒๕62 และแผนปฏิบัติการดาน ICT ประจำปงบประมาณ 2562 กำหนดใหมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรขององคกรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรสำคัญท่ีตอบสนอง
ตอความตองการขององคกรไดอยางครบถวน  

4. วัตถุประสงค 

• เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบหลักท่ัวไป และแนวทางการจัดทำแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• เพ่ือศึกษาและทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุมเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด ใหมีทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการดำเนินงานดาน ICT ของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงวิสัยทัศน พันธกิจขององคกรใหเขาใจงายและ
นำไปปฏิบัติได  

• เพ่ือใหเปนไปตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี    
๒๕61 ตัวชี้วัดภาคบังคับของกรมบัญชีกลาง (ตัวชี้วัดท่ี ๔.5) การบริหารจัดการสารสนเทศ 
รวมท้ังแผนปฏิบัติการดาน ICT ประจำปงบประมาณ 2561  

• เพ่ือใชเปนเครื่องมือท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริหารจัดการดาน ICT 
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5. ผลสัมฤทธิ์  

• ไดแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำป
งบประมาณ 2562-2564 

• ไดแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำป
งบประมาณ 2562 

• รอยละของเจาหนาท่ีท่ีเขาอบรมสัมมนามีความรู ความเขาใจแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (โดยแบบสอบถาม) 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
 เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

7. วิธกีารดำเนนิการ และแผนปฏิบัติงาน 
 โดยการบรรยายถายทอดความรู การแลกเปลี่ยนขอมูล การระดมความคิดเห็น การจัดแบงกลุม
ยอย และการจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และ
แผนปฏิบัติการดาน ICT ประจำป 
 

กิจกรรม ป 2561 ผูรับผิดชอบ 

มีค. เมย. พ.ค มิ.ย 

ขั้นตอนท่ี 1. การวิเคราะหสถานภาพและความตองการระบบสารสนเทศในปจจุบัน และอนาคต
เพ่ือกำหนความตองการขององคกร 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

1. จัดทำโครงการ เสนอเพ่ือขออนุมัติ     

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
21. หัวขอ การจัดทำแผนการศึกษาสถานภาพและแนวโนม

เทคโนโลยี Thailand 4.0 เปรียบเทียบกับเทคโนโลยี
สถานภาพปจจุบันของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

2.2 หัวขอ การศึกษาและวิเคราะหความตองการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

    

ขั้นตอนท่ี 2. การจัดทำแผนแมบท และแผนยุทธศาสตร ICT ขององคกร 

2.3 การกำหนดยุทธศาตร กลยุทธ และมาตรการ และการ
กำหนดแผนงาน/โครงการดาน ICT 

2.4 จัดทำแผนแมบท ICT ป 2562-2564 

2.5 จัดทำแผนปฏิบัติการดาน ICT ประจำป 2562 

2.6 หัวขอ นำเสนอแผนแมบท ICT แผนปฏิบัติการดาน ICT 
ฉบับสมบูรณ 

    

3. จัดทำรายงานสรุปผลเสนอผูบริหาร     

4. จัดพิมพเอกสารแผนแมบทสารสนเทศฯ     
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8. หลักสูตรฝกอบรม / หัวขอวิชา / วิทยากร 
 การวิเคราะหสถานภาพและความตองการระบบสารสนเทศในปจจุบันและอนาคตเพ่ือกำหนด
ความตองการขององคกร และการจัดทำแผนแมบท และแผนยุทธศาสตร ICT ขององคกร โดยอาจารยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

9. กลุมเปาหมาย  
 บุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากรและผูท่ีเก่ียวของ จำนวน 30 คน 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

11. งบประมาณ  
    จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ ๒๕61 จำนวน 157,400.-บาท        
(หนึ่งแสนหาหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน)  

12. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 
1. บุคลากร ขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการ
จัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2. การดำเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด 

• สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรมความรู เพ่ือพัฒนา 
ประสิทธิภาพ 

• ติดตอประสานการจัดหาวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

• ติดตอประสานกับทุกสวนท่ีเก่ียวของลวงหนา 

13. การประเมินผลโครงการ   
  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตองสามารถนำไปใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมหลังสิ้นสุดโครงการ โดยใชแบบสอบถาม  

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 และมีแผนปฏิบัติการดาน ICT ประจำป
งบประมาณ 2562 เพ่ือใชเปนกรอบในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ICT อันนำไปสูการพัฒนาการดำเนินงาน
ดานการบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย ท่ีสนองตอความตองการของประชาชนผูรับบริการและ
สถานพยาบาลท่ัวประเทศ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารความเส่ียง  

2. ประเภทโครงการ 
  2.1  (   )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
  2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
  2.3     ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
   ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..4....กลยุทธท่ี..10..... 
  2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย     ( / )   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมสัมมนา 
3. หลักการและเหตุผล 
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ดานการ
บริหารความเสี่ยง  เปนตัวชี้วัดภาคบังคับใหทุกทุนหมุนเวียนตองดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน โดยกำหนดการประเมินผลจากการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดวยการนำเกณฑการ
พิจารณาระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ควบคูไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองคกร และการพิจารณาระดับ
ความเสี่ยงท่ีเหลืออยูจากการควบคุมภายใน 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดเขาระบบคุณภาพตามขอกำหนดระบบคุณภาพของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ISO : 9001:2015 และตามเกณฑความสอดคลองของขอกำหนด ตองดำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรมตัวชี้วัด และเพ่ือใหการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยา
เสพติด เปนไปตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงาน และเปนไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินการ
ตามขอกำหนดระบบคุณภาพ จึงไดจัดใหมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหเจาหนาท่ีในกลุมเงินทุนหมุนเวียน        
ยาเสพติด ไดรวมกันวิเคราะห ประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางจัดการความเสี่ยงตามกระบวนงานใหครบตาม
กรอบหลักเกณฑท่ีกำหนด และสามารถดำเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางองคความรู ความเขาใจเก่ียวกับกรอบแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง     

ใหสอดคลองตามขอกำหนด ตามกิจกรรม/กระบวนการใหครบทุกตัวชี้วัด 
2. เพ่ือสามารถวิเคราะห แยกแยะและระบุปจจัยเสี่ยง ไดชัดเจน 
3. เพ่ือใหสามารถกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ไดครบทุกปจจัยเสี่ยง 
4. เพ่ือใหสามารถดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงไดครบถวน และระดับความรุนแรงของ

ปจจัยเสี่ยงลดลงตามเปาหมายท่ีกำหนด 

5. ผลสัมฤทธิ์ (ตัวช้ีวัดโครงการ) 
1. เพ่ือใหตัวชี้วัดดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบรรลุตามวัตถุประสงค       

ท่ีกำหนด 
2. คูมือการบริหารความเสี่ยงไดรับการทบทวน และเปนไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงดานการ

บริหารความเสี่ยง 
3. แผนบริหารความเสีย่งสามารถดำเนินการไดครบถวน และสามารถลดความรุนแรงของปจจัย

เสี่ยงไดตามเปาหมายท่ีกำหนด 
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6. ระยะเวลา 
 ภายในปงบประมาณ 2561 ระหวางไตรมาสท่ี 2 – ไตรมาสท่ี 3 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปงบประมาณ 2561 ผูรับผิดชอบ 
ตค.–ธค.60 มค. – มี.ค. เมย.- มิ.ย. กค. – กย. 

1. ทบทวนคูมือบริหารความเสี่ยงของ
ปงบประมาณ 2560 

2. จัดประชุมระดมสมองเพ่ือรวมกันวิเคราะห 
ระบุปจจยัเสีย่ง และ หาวิธีจดัการความ
เสี่ยงใหปจจัยเสีย่งลดลง และสามารถ
จัดการความเสีย่งไดอยางมีประสทิธิภาพ 

3. เสนอแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน 

4. ติดตามและรายงานการดำเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 

    ฝายนโยบาย
และแผนงาน 
 
 

8. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนางาน เจาหนาท่ีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง วิทยากร ผูเก่ียวของและผูสังเกตการณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

10. สถานท่ีดำเนินโครงการ 
 จัดประชุมระดมสมอง ณ โรงแรมในตางจังหวัด  
11. งบประมาณ 
 งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ 2561 จำนวน 220,000 บาท 
(สองแสนสองหม่ืนบาทถวน)  

12. ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 
 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

1. จำนวนผูเขาอบรม ไมครบตามเปาหมายท่ีกำหนด 
2. ผูเขาอบรม ไมตรงกับกลุมเปาหมายท่ีตองการ 
3. แผนบริหารความเสี่ยงไมสามารถจัดการกับปญหาได

อยางแทจริง 
 
 

• เวียนแจงใหทุกฝายทราบกอนจัดโครงการ 

• กำหนดเปาประสงคของกลุมเปาหมายใหชัดเจน 

• วิเคราะหใหครอบคลุมทุกประเด็น รวมท้ังเสนอ
แนวทางการติดตามหรือดำเนินการใหผูบริหาร
ทราบและตัดสินใจ 
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13. การประเมินผลโครงการ 
1. เลมคูมือบริหารความเสี่ยง 2561 ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุน

หมุนเวียนยาเสพติด พรอมท้ังเผยแพรใหกับผูบริหารและพนักงานในองคกร 
2. มีแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปจจัยเสี่ยง และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. คูมือบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2561 พรอมใชเปนแนวทางในการดำเนินการตาม

สภาพปจจุบัน 
2. มีโครงสรางการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
3. สามารถติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงไดตามเปาหมายท่ีกำหนด 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม  (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 ( / )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3    ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..4....กลยุทธท่ี..11..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย     ( / )   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมสัมมนา 

3. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดกำหนดตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผลดานการนำเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชเปนกรอบเครื่องมือในการจัดการดำเนินการของสวนราชการ   
เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของสวนราชการ เพ่ือใหสามารถสงมอบคุณคาท่ีดีข้ึนท้ังผลผลิตและบริการใหแก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงนับเปนการตอบสนองตอเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดนำกรอบหลักเกณฑดังกลาว มาใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติโดยกำหนดในแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดานท่ี 4 ดานการเรียนรู พัฒนาและสราง
นวัตกรรม ใหมีการดำเนินการจัดการความรูตามมาตรฐาน PMQA และกำหนดใหมีการดำเนินการจัดทำมาตรฐาน
การปบัติงาน ท้ังกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน (Standard Operation Procedure) เพ่ือ
ยกระดับการปฏิบัติงานใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล รวมถึงการปฏิบัติงานท่ีคงไวซ่ึงความสามารถ ความ
สม่ำเสมอ ความเปนกลางในการใหบริการตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ  

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหมีกรอบแนวทาง มาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนท่ียอมรับ 
2. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปน

มาตรฐานเดียวกัน 
3. เพ่ือเปนเครื่องมือผลักดันใหองคกรกาวไปสูองคกรสมรรถนะสูง (High Performance 

Organization )  

5. ผลสัมฤทธิ์ (ตัวช้ีวัดโครงการ) 
 ระดับผลผลิต 

1. มีคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน 
2. มีการทบทวนคูมือใหเปนปจจุบันอยูเสมอๆ 

6. ระยะเวลา 
 ภายในปงบประมาณ 2561 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปงบประมาณ 2561 หมายเหตุ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ทบทวนคูมือการปฏิงานของกระบวนงานหลัก 
2. ทบทวนคู มื อการปฏิ บั ติ งานของกระบวนงาน

สนับสนุนท่ีเก่ียวของ 
3. จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน หรือ (work instruction) 

ในระบบงานหลัก หรืองานสนับสนุนของกลุมเงินทุนฯ 
4. ประกาศคูมือตามระบบคุณภาพของ อย. 
5. ดำเนินการ Internal Audit ท้ังระดับกอง และ ระดับ

กรม ตามท่ี อย. กำหนด 

     

8.  กลุมเปาหมาย 
  ทุกฝายท้ังงานหลักและงานสนับสนุน ในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  หัวหนาฝายทุกฝาย และ ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10.  สถานท่ีดำเนินโครงการ 
  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

11.  งบประมาณ 
  ไมมี 

12.  ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. มีการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการปฏิ บัติงาน แตไม
ทบทวนคูมือใหตรงกับการปฏิบัติงาน ทำใหคูมือไมเปน
ปจจุบัน 

2. คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ไมสอดคลองกับ กฎ 
ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ 
 

 

• ใหทุกฝายทบทวนคูมือการปฏิบัติใหถูกตอง เปนปจจุบัน 

• แกไขกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ หรือ แกไขข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานใหถูกตอง เหมาะสม 

13. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลโครงการจากระดับคะแนนประเมินผลตาม ตัวชี้วัดท่ี อย. กำหนด 

14.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. กลุมเงินทุนฯ มี คูมือปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง เปนปจจุบัน สามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติไดจริง

โดยไมเกิดปญหากับการใหบริการ 
2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียน  

ยาเสพติด 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดการความรูและติดตามงาน 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1 (  ) โครงการใหม  (  )  โครงการตอเนื่อง ...... ป  ปนี้เปนปท่ี ..... 
 2.2 ()  ภารกิจพ้ืนฐาน (  )  ภารกิจยุทธศาสตร  โปรดระบุ ขอ 2.3  
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง 
  () แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  กลยุทธท่ี 12 
 2.4 ประเภทโครงการ 
  (  )  โครงการอบรมสัมมนา  (  )  โครงการวิจัย ()  โครงการพัฒนา 
  (  )  โครงการวิจัยและพัฒนา (  )  โครงการประชุมสัมมนา 

3. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดกำหนดตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผลดานการนำเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชเปนกรอบเครื่องมือในการจัดการดำเนินการของสวนราชการ เพ่ือ
ยกระดับการบริหารจัดการของสวนราชการ เพ่ือใหสามารถสงมอบคุณคาท่ีดีข้ึนท้ังผลผลิตและบริการใหแก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงนับเปนการตอบสนองตอเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดนำกรอบหลักเกณฑดังกลาว มาใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติโดยกำหนดในแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดานท่ี 4 ดานการเรียนรู พัฒนา และสราง
นวัตกรรม ใหมีการดำเนินการจัดการความรูตามมาตรฐาน PMQA โดยกำหนดใหดำเนินกิจกรรมจัดการความรู 
(KM) เพ่ือวางแผนจัดการพัฒนางาน และบุคลากรในกลุมเงินทุนฯ ท่ีเกิดจากการแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรูถึง
ปญหาและอุปสรรคในการทำงาน และรวมกันหาวิธีการแกปญหาอยางมีระบบ ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมให
ทุกฝายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม ฝายและนำองคความรูท่ีไดมารวมแบงปนระหวางกัน และเพ่ือ
เปาหมายสูงสุดคือการเปนองคกรแหงการเรียนรู ( Learning Organization)  

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีในกลุมเงินทุนฯมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาตนเองผาน

เครื่องมือตางๆ ของการจัดการความรู 
2. เพ่ือใหหนวยงานนำองคความรูท่ีสรางข้ึนจากการแลกเปลี่ยน ไปใชพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 
3. เพ่ือคัดเลือกองคความรูท่ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) สงเขาเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตอไป 

5. ผลสัมฤทธิ์ (ตัวช้ีวัดโครงการ) 
 ระดับผลผลิต 

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกฝาย ทุกงานของกลุมเงินทุนฯ 
2. มีองคความรู นวัตกรรม ท่ีไดจากการแลกแปลี่ยนเรียนรู 

 ระดับผลลัพธ คือเจาหนาท่ีสามารถนำองคความรูหรือนวัตกรรม จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใช
ประโยชนในการพัฒนางาน พัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. ระยะเวลา 
 ภายในปงบประมาณ 2561  
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ปงบประมาณ 2561 ผูรับผิดชอบ 
ตค. พย ธค. มค กพ มีค เมย พค มิย กค. สค. กย. 

1. กำหนดใหทุกฝาย ตองดำเนินกิจกรรม   
แลกเปลี่ยนเรียนรู อยางนอย 1 เรื่อง 

2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 6 ครั้ง 

3. ติดตามองคความรูจากการประชุมกอง 
เดือนละครั้ง จำนวน 10 ครั้ง 

3. คัดเลือกองคความรูจากท่ีประชุมกอง 

4. สงองคความรู ท่ี ได เขาแลกเปลี่ยน
เรียนรูในเวทีของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายนโยบาย
รับผิดชอบ
นำเสนอใน
เวที อย. 

หมายเหตุ : ระยะเวลาในแตละกิจกรรมปรับเปลี่ยนได ตามความเหมาะสม 

8. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนางาน เจาหนาท่ีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ีเก่ียวของ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. สถานท่ีดำเนินโครงการ 
 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

11. งบประมาณ 
 งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ 2561 จำนวน 52,150 บาท     
(หาหม่ืนสองพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน)   

12.  ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. เจาหนาท่ีในฝายตางๆไมใหความรวมมือในการ
ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2. องคความรู ท่ีได ไมกอให เกิดนวัตกรรมจากงาน
ประจำ 

 

• ประชาสัมพันธ กิจกรรมใหดำเนินการผาน
ผูบริหารของกลุมเงินทุนฯ 

• เผยแพร  ประชาสัม พันธ  สรางแรงจูงใหห
เจาหนาท่ีคิดหาวิธีใหมๆในการแกปญหาจาก
งานประจำ 

 
13. การประเมินผลโครงการ 
 1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมเงินทุนฯ 
 2. เกิดองคความรู หรือนวัตกรรม จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมเงินทุนฯโดยใชเครื่องมือจัดการความรูตางๆ 
 2. จำนวนองคความรู อยางนอยปละ 1 เรื่อง  

3. เจาหนาท่ีนำองคความรูไปใชประโยชนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชประโยชนในการ 
   พัฒนางาน พัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร ประจำปงบประมาณ 2561  

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   ) โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.......ป ปนี้เปนปท่ี......... 
 2.2 (   )  ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / ) แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..4....กลยุทธท่ี..13.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (/  )   โครงการสำรวจ         (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
  เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสรางความผาสุกในการทำงานของเจาหนาท่ีในกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตอบสนองตอบริบทของสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ท้ังดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และการบริหารราชการ และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหระบบราชการมีความเขมแข็ง        
มีภูมิคุมกันท่ีดีเพียงพอท่ีจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหเปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ 2560-2564 ดานการเรียนรู พัฒนาและการสราง
นวัตกรรม (Learning & Growth) ในหัวขอบุคลากรมีสมรรถนะมีความสามารถในการปฏิบัติงานมีความสุขในการ
ทำงาน ซ่ึงมีเปาประสงคในการพัฒนาทัศนคติและขวัญกำลังใจบุคลากร รวมท้ังแผนยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) ตามเปาประสงคในมิติท่ี 5 คุณภาพ
ชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน    
  เพ่ือเปนการคนหาปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรอยางเปนระบบ
และครอบคลุมท้ังองคกร กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจึงไดจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร 
ประจำปงบประมาณ 2561 เพ่ือประเมินผลและวิเคราะหความพึงพอใจของบุคลากรในกลุมเงินทุนฯ และนำผล
การวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดไปใชในการพัฒนาองคกร ดานระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรูและแรงจูงใจ 
ตลอดจนการสรางความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในกลุมเงินทุนฯ ตอไป   

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสมดุลระหวางชีวิต   

การทํางานและชีวิตสวนตัว  
2. เพ่ือสรางขวัญกําลังใจท่ีดีและมีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
3. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมท่ีดีอันจะสงผลใหเกิดความรักความผูกพันในองคกร 

5. ผลสัมฤทธิ์  
 เจาหนาท่ีมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 90 

6. ระยะเวลาโครงการ  
 เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2561 
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7. วิธีการดำเนนิการ และแผนปฏิบัติงาน 
  

กิจกรรม ระยะเวลา ปงบประมาณ 2561 ผูรับผิดชอบ 
มกราคม มีนาคม เมษายน 

1. จัดทำโครงการ เสนอ อย.อนุมัต ิ    กลุมเงินทุนหมุนเวียน     
ยาเสพติด 2. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ    

3. เสนอขอนุมัติใชแบบฟอรม    

4. สำรวจความพึงพอใจ    

5. รวบรวม วิเคราะห สรุป จัดทำแผนฯ    

6. จัดทำรายงานสรุปผลเสนอผูบริหาร    

7. เสนอ คกก.บริหารเพ่ือทราบ    

8. เผยแพร สื่อสารใหหนวยงานภายใน    

8. กลุมเปาหมาย : บุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด      

9. ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ :   ไมมี  

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

เนื้อหาขอมูลรายละเอียดท่ีใชสำรวจไม
ครอบคลุม 

• แจงเวียนใหทุกฝายทบทวน ตรวจสอบ และรับรองแบบ
ประเมิน  

• ประชุมสรุปรวม 

12. การประเมินผลโครงการ : ผลคะแนนของผูผานของการอบรม  

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เจาหนาท่ีของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดี และจะมีผลตอความ
ผาสุกในชีวิตโดยรวมของตนเองอันเกิดข้ึนในองคกร พฤติกรรมของเจาหนาท่ีก็จะมีความรูสึกผูกพันตอองคกรอยาง
แทจริง มุงเนนความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร และเพ่ือเปนกรอบทิศทางในการ
ดำเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตอไป  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางความสัมพันธระหวางองคกรและชุมชน  (CSR) 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง......ป ปนี้เปนปท่ี............ 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....4....กลยุทธท่ี....15..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
  ในปจจุบันจะพบวาความรับผิดชอบตอสังคมไมสามารถผลักใหเปนภาระของฝายหนึ่งฝายใด     
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตางมีบทบาทในการทำหนาท่ีตอสังคม โดยท่ีหนวยงานภาครัฐซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการ
ใหบริการสังคมสวนรวม การปฏิบัติงานจะตองมีความสำนึกรับผิดชอบตอสังคมอยางยิ่งยวด หากปลอยใหเรื่อง 
ดังกลาวเปนหนาท่ีของภาคเอกชนเพียงฝายเดียวอาจไดรับการตำหนิจากสังคม ดังนั้น หนวยงานภาครัฐตอง
กลับมาทบทวนบทบาทหนาท่ี หรือวิสัยทัศน ตลอดจนพันธกิจของหนวยงานใหมเพ่ือเปนการลดทอนการถูกตำหนิ
จากสังคม และสงผลใหมีภาพลักษณท่ีดีปรากฏตอสารธารณชนในดานบวก อีกท้ังเปนท่ียอมรับในสังคม 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของความรับผิดชอบตอ
สังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) จึงไดจัดโครงการสรางความสัมพันธระหวางองคกรและชุมชน 
(CSR) ซ่ึงไดดำเนินมาสูขวบปท่ี 5 โดยจัดทำเปนโครงการปละ 1 ครั้ง ดำเนินการในรูปแบบการอาสาชวยเหลือ
ชุมชน การบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และจะเนนในเรื่องของการศึกษา การสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 
เชน การมอบทุนการศึกษา การใหความรูความเขาใจในเรื่องสุขอนามัย การตั้งครรภกอนวัยอันควร การพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหรูจักปองกันและมีความปลอดภัยจากพิษภัยของยาเสพติดท่ีเปนปญหาระดับชาติ การใชเวลาวางให
เปนประโยชนของเยาวชนท่ีเปนกลุมเสี่ยงและชุมชนจากปญหายาเสพติด โดยรณรงคใหมีนิสัยรักการอาน รูจักใช
ประโยชนจากหองสมุด และการปลูกตนไม โดยการนำพันธไมในจังหวัดนั้นๆ และพืชเศรษฐกิจมาปลูกในพ้ืนท่ีของ
ชุมชน เปนการปรับกระบวนธรรมชาติใหเหมาะกับวิถีของชุมชนเอง การตรวจสุขภาพและฟน การตัดผมใหกับ
นักเรียนและชุมชน รวมท้ังการสรางโอกาสและสนับสนุนทางการศึกษาใหแกเยาวชนในถ่ินทุรกันดารท่ีหางไกล 
ท้ังนี้เพ่ือใหชุมชน สังคมมีความเขมแข็งและยั่งยืน   

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รวมท้ังแผนปฏิบัติการ     

กลุมเงินทุนฯ ประจำปงบประมาณ 2561 และใหสอดคลองกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดท่ี 1 การนำองคกร  

2. เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณและบทบาทขององคกรใหเปนท่ียอมรับ 
3. เพ่ือใหบุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดเรียนรูและเขาใจถึงความสำคัญ        

ของกระบวนการรวมท้ังแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอีกดานหนึ่งดวย 
4. เพ่ือเปนการสรางโอกาสและสนับสนุนทางการศึกษาใหแกเยาวชนในถ่ินทุรกันดารท่ีหางไกล

อยางตอเนื่องจากปงบประมาณ 2557 ตามลำดับจนถึงปงบประมาณ 2561 
5. เพ่ือพัฒนาดานสุขอนามัยใหเยาวชนและชุมชนมีความรูในการดูแลตนเองใหถูกตอง  
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5.  ผลสัมฤทธิ์  
 1. ไดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ 2561 
 2. ภาพลักษณและบทบาทขององคกรเปนท่ีรูจักมากข้ึน 
 3. เจาหนาท่ีมีความรู ความเขาใจความสำคัญของการความรับผิดชอบตอสังคม 
 4. เยาวชนในถ่ินทุรกันดารท่ีหางไกลมีโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดำเนินการ  
 เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561  ในตางจังหวัด 

7. วิธีการดำเนนิการ และแผนปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

พย.60 ธค.60 มค.61 กพ.61 มีค.61 

1. จัดตั้งคณะทำงาน      กลุมเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพตดิ 2. ประชุมคณะทำงาน      

3. สำรวจและประสานงานกับลุมเปาหมาย 
หนวยงาน / องคกรท่ีเก่ียวของ 

     

4. จัดทำโครงการเสนอขอนุมัต ิ      

5. จัดทำหนังสือแจงเวียน / เชิญผูท่ีเก่ียวของ  
เขารวมโครงการ รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวของ 

     

6. จัดทำกิจกรรมตามแผนงานท่ีกำหนด เชน 

• เผยแพรประชาสัมพันธการสนับสนุน เครื่อง
อุปโภคและบรโิภค ใหกับกลุมเปาหมาย 

• ประชาสมัพันธกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือขอรบัการสนับสนุนสิ่งของท่ีสามารถนำ 
ไปใชใหเกิดประโยชนในชุมชนได  

• รณรงคและสงเสริมการเขารวมกิจกรรม 

     

7. จัดทำรายงานสรุปผลเสนอผูบริหาร      

8. เสนอ คกก.บริหารเพ่ือทราบ      

9. กลุมเปาหมาย  

1. คณะผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาท่ีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ผูสังเกตการณ ผูท่ีเก่ียวของและวิทยากร จำนวน 40 คน 

2. คณะผูบริหาร และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของจากหนวยงานภายนอก จำนวน 20 คน 
3. เจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี กลามเปาหมาย ผูสื่อขาวจากสวนกลางและภูมิภาค ฯลฯ 

จำนวน 100-200 คน    
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10.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

11. งบประมาณ  
  จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ ๒๕61 จำนวน 700,000.-บาท        
(เจ็ดแสนบาทถวน)  

12. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

1. การดำเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงค 1. ติดตอประสานกับทุกสวนท่ีเก่ียวของลวงหนา 

2. จำนวนผูเขาประชุมไมเปนไปตามเปาหมาย 2. จัดใหสงแบบตอบรับกลับ 

3. สภาพภูมิอากาศไมเอ้ือตอการจัดกิจกรรม      
ในเรื่องของสถานท่ี 

3. หาสถานท่ีสำรองเตรียมไว 

13. การประเมินผลโครงการ   
  ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมหลังสิ้นสุดโครงการ โดยใชแบบสอบถาม  

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีการดำเนินการกิจกรรมดาน CSR อยางเปนรูปธรรม และมี
ภาพลักษณท่ีดี เจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีความเขาใจในหนาท่ีรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมไดเปน
อยางดี รวมท้ังใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
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