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แผนปฏิบัติการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการท่ีใชงบประมาณ) 

กิจกรรม/แผนงาน / 

โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลำดับ
ความสำคัญของ

โครงการ 
   ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย 

1. โครงการสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

เพ่ือสำรวจ
ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

รอยละของความ 
พึงพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสีย 

• ผูซื้อ 

• ผูขาย 

 

 

 
75 

90 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนิน การ
ตามขั้นตอน/

กิจกรรม 
   

 

         

100,000.- หัวหนาฝาย
ขาย 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 2  

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

2. โครงการ
ประชาสัมพันธ ทว. 
องคกรหลักดาน
คุมครองผูบริโภค
และการบริหาร
จัดการวัตถุเสพติด 

เพ่ือประชา 
สัมพันธองคกร
ใหผูรับบริการ
ไดรับรู 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนิน
โครงการ
ประชาสัมพันธ 

ระดับ 

5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

 
       

 

    

200,000.- ฝายบริหาร
ท่ัวไป 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 2  

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

3. โครงการ
วิเคราะหความเส่ียง
ของสถานพยาบาล
ท่ีมีการส่ังใชยานอน
หลับในปริมาณสูง 

เพ่ือใหการ
พิจารณา
จำหนายวัตถุ
เสพติดเปนไป
ดวยความ
ละเอียด
รอบคอบ 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนิน
โครงการฯ 

ระดับ 

5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

 
       

 

    

10,000.- หัวหนาฝาย
ขาย 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 3  

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 
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กิจกรรม/แผนงาน / 

โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลำดับ
ความสำคัญของ

โครงการ 
   ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย 

4. โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการปรับ 
ปรุงกฎหมายและ
มาตรการท่ีเก่ียวของ
ดานการจำหนาย 
Alprazolam และ 
Phentermine 

เพ่ือเพ่ิม       
ประสิทธิภาพ
การควบคุมการ
จำหนาย 
Alprazolam 
และ 
Phentermine 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนิน
โครงการฯ 

ระดับ 
5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 

 
       

 

    

50,000.- หัวหนาฝาย
ขาย 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 3  
ตัวชี้วัดท่ี 3.2 
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

5. โครงการพัฒนา
พฤติกรรมการ
บริการและการตอบ
คำถามเจาหนาท่ี 
ดานการจำหนาย
วัตถุเสพติด 

เพ่ือปรับปรุง
พฤติกรรมการ
ใหบริการของ
เจาหนาท่ีตอ   
ผูมารับบริการ   
ณ กลุมเงินทุนฯ 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนิน
โครงการฯ 

ระดับ 
5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนิน การ
ตามขั้นตอน 
/กิจกรรม 

       

 

    

140,000.- หัวหนาฝาย
ขาย 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 3  
ตัวชี้วัดท่ี 3.2 
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

6. โครงการอบรม
ความรูตามพรบ.
การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

เพ่ือปรับปรุง
กระบวนงาน
บริหารท่ัวไปให
ถูกตอง รวดเร็ว 
ประทับใจ 

 ระดับ
ความสำเร็จของ
การจัดโครงการ 
 รอยละของผูเขา
อบรมมีความรู
ความเขาใจ พรบฯ  

ระดับ 
5 
 

รอยละ 
80 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนิน การ
ตามขั้นตอน/

กิจกรรม 
       

 

    

100,000.- หัวหนาฝาย
บริหาร
ท่ัวไป 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 3  
ตัวชี้วัดท่ี 3.2 
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

7. โครงการแกไข
ปรับปรุงระเบียบ   
ท่ีเก่ียวของกับ
เงินทุนหมุนเวียน  
ยาเสพติด 

เพ่ือแกไข
ปรับปรุง กม. /
ระเบียบท่ี
เก่ียวของกับ
เงินทุนฯ ให
ถูกตอง ทันกาล 
เท่ียงธรรม 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนิน
โครงการแกไข
ปรับปรุงฯ 

ระดับ 
5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนินการ
ตามขั้นตอน 
/กิจกรรม 

       

 

    

50,000.- หัวหนาฝาย
กฎหมาย 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 3  
ตัวชี้วัดท่ี 3.2 
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 
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กิจกรรม/แผนงาน / 

โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลำดับ
ความสำคัญของ

โครงการ 
   ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย 

8. โครงการ
ปรับปรุงโครงสราง 
Right Sizing 

เพ่ือบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลสูการ
ทำงานแบบมี
มาตรฐานสูง 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนิน 
โครงการฯ 

ระดับ 
5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนิน การ

ตามขั้น 
ตอน/

กิจกรรม 

   

 

         

200,000.- ฝาย
นโยบาย 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 

ตัวชี้วัดท่ี 5.2 

ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

9. โครงการพัฒนา
บุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ 

เพ่ือบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลสูการ
ทำงานแบบมี
มาตรฐานสูง 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนิน
โครงการพัฒนา
บุคลากร ตามแผน 
IDP 

 

ระดับ 

5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนิน การ

ตามขั้น 
ตอน/

กิจกรรม 

       

 

    

50,000.- 

 

ฝาย
นโยบาย 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 

ตัวชี้วัดท่ี 5.2 

ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

10. โครงการ
จัดการความรู KM 
for Inovation 

เพ่ือบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลสูการ
ทำงานแบบมี
มาตรฐานสูง 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนิน
โครงการฯ 

ระดับ 

5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนิน การ

ตามขั้น 
ตอน/

กิจกรรม  

       

 

   

30,000.- ฝาย
นโยบาย 
และแผน 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 

ตัวชี้วัดท่ี 5.2 

ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

11. โครงการ
พัฒนาบุคลากร ทว.
สูความเปนมือ
อาชีพ (OD) 

เพ่ือบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลสูการ
ทำงานแบบมี
มาตรฐานสูง 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนิน
โครงการฯ 

ระดับ 
5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนิน การ

ตามขั้น 
ตอน/

กิจกรรม 

  

           

500,000.- ฝายบริหาร
ท่ัวไป 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 

ตัวชี้วัดท่ี 5.2 
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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กิจกรรม/แผนงาน / 

โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลำดับ
ความสำคัญของ

โครงการ 
   ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย 

12. โครงการจัดทำ
ระบบเงินทุน
หมุนเวียน         
ยาเสพติดดิจิตอล 

เพ่ือพัฒนา
ระบบสาร 
สนเทศเงินทุนฯ 
ใหทันกาล และ
ถูกตอง         
ใชประโยชน  
ไดจริง 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนิน
โครงการฯตาม
แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

ระดับ 
5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนิน การ

ตามขั้น 
ตอน/

กิจกรรม 

  

 

         

15 ลานบาท 

อยูในงบ
ลงทุน 

ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน/

คณะทำงาน 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 

ตัวชี้วัดท่ี 4.3 

ดานการบริหาร
จัดการ
สารสนเทศและ
ดิจิทัล 

13. โครงการ
ออกแบบ
กระบวนการทำงาน
ใหมใหเหมาะสมตอ
กาล 

เพ่ือติดตาม 
ปรับปรุง
กระบวนการ
ทำงานของ
ระบบ
สารสนเทศ
เงินทุนฯ 

ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนา 
ปรับปรุง และ
ควบคุม ระบบ
สารสนเทศของ
กลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพ
ติดใหเปนไปตาม
นโยบาย Digital 
Economic ของ
รัฐบาล 

ระดับ 

5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนิน การ

ตามขั้น 
ตอน/

กิจกรรม   

 

         

76,500.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4  

ตัวชี้วัดท่ี 4.3 

ดานการบริหาร
จัดการ
สารสนเทศและ
ดิจิทัล 

14. โครงการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร 

 

เพ่ือพัฒนา
เงินทุนฯ สูการ
เปนองคกรหลัก
ดานคุมครอง
ผูบริโภคและ
การบริหารจัด 
การวัตถุเสพติด 

ระดับความสำเร็จ
ของโครงการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตรเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพ
ติด ตามเกณฑ
บันทึกขอตกลง 

 

ระดับ 
5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนิน การ

ตามขั้น 
ตอน/

กิจกรรม 

   

 

         

310,000.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1 
บทบาทคณะ 
กรรมการทุน
หมุนเวียน 
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กิจกรรม/แผนงาน / 

โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลำดับ
ความสำคัญของ

โครงการ 
   ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย 

15. โครงการ
ทบทวนแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

 

เพ่ือพัฒนา
เงินทุนฯ สูการ
เปนองคกรหลัก
ดานคุมครอง
ผูบริโภคและ
การบริหารจัด 
การวัตถุเสพติด 
 

ระดับความสำเร็จ
ของโครงการ
ทบทวนแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคลตามเกณฑ
บันทึกขอตกลง 

ระดับ 

5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนิน การ

ตามขั้น 
ตอน/

กิจกรรม 
 

 

           

156,000.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 

ตัวชี้วัดท่ี 5.2 
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

16. โครงการ
ทบทวนแผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การ
ส่ือสาร 

เพ่ือพัฒนา
เงินทุนฯ สูการ
เปนองคกรหลัก
ดานคุมครอง
ผูบริโภคและ
การบริหารจัด 
การวัตถุเสพติด 

ระดับความสำเร็จ
ของโครงการ
ทบทวนแผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร ตามเกณฑ
บันทึกขอตกลง 

ระดับ 

5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนิน การ

ตามขั้น 
ตอน/

กิจกรรม 

 

 

                 

200,000.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 

ตัวชี้วัดท่ี 4.3 
ดานการบริหาร
จัดการ
สารสนเทศและ
ดิจิทัล 
 

17. โครงการ   
บริหารความเส่ียง 
(R&M) (การปอง
การลวงหนาปญหา
ไมมี) 

เพ่ือพัฒนา
เงินทุนฯ สูการ
เปนองคกรหลัก
ดานคุมครอง
ผูบริโภคและ
การบริหารจัด 
การวัตถุเสพติด 

 
 

ระดับความสำเร็จ
ของโครงการ
ปองกันลวงหนา 
ปญหาไมมี R&M  

 

ระดับ 

5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนิน การ

ตามขั้น 
ตอน/

กิจกรรม 

 

           

150,000.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1  
การบริหารความ
เส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับแผนเมื่อวันที ่24 มกราคม 2562)  

July 18, 2017 
 

กลุมเงินทุนหมนุเวยีนยาเสพติด   | FDA  หนา ๖ 

 

กิจกรรม/แผนงาน / 

โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลำดับ
ความสำคัญของ

โครงการ 
   ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย 

18. โครงการ 
PMQA 

เพ่ือพัฒนา
เงินทุนฯ สูการ
เปนองคกรหลัก
ดานคุมครอง
ผูบริโภคและ
การบริหารจัด 
การวัตถุเสพติด 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนิน
โครงการตาม
กิจกรรม 

 

ระดับ 
5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนิน การ
ตามขั้นตอน/

กิจกรรม 
  

 

         

50,000.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3  
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

19. โครงการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารเงินทุน
หมุนเวียน         
ยาเสพติด  และ
คณะอนุกรรมการ
บริหารพัฒนา
เงินทุนหมุนเวียน  
ยาเสพติด 

เพ่ือให
คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนฯ 
มีบทบาท      
ในการกำกับ 
ติดตามการ
ดำเนินงานของ
เงินทุนฯ ใหมี
ประสิทธิภาพ 

 

ระดับความสำเร็จ
ของการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนฯ
ตามตัวชี้วัดดาน
บทบาทคณะ
กรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนฯ 

ระดับ 

5 

จัดทำ
โครงการและ
ดำเนินตาม
กิจกรรม/
แผนงาน
ภายใต

โครงการ 

 

  

 

         

522,000.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1 
บทบาท
คณะกรรมการ
ทุนหมุนเวียน 

 

หมายเหตุ: 1.  เรียงลำดับความสำคัญของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร ท้ัง 4 ประเด็นยุทธศาสตร 

              2.  ประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 4 ประเด็นยุทธ มีโครงการท่ีใชงบประมาณท้ังสิ้น 19 โครงการ ท้ังนี้ มีการปรับแผนปฏิบัติการฯ โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

                   ไดใหความเห็นชอบจากการประชุมครั้งท่ี 1/2562 (2/2562) เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2562 

 


