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คํานํา 

 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
และการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 
 1) เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564    
เม่ือมีการดําเนินการไปแลวครึ่งแผนเพ่ือปรับแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอม
ของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 2) เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหสอดคลองบูรณาการกับแผน
ยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ท่ีไดมีการทบทวนปรับเปลี่ยนใหสอดรับ
กับสภาพแวดลอม 

 การดําเนินการโครงการดังกลาวไดใชตัวแบบการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายท่ีรวมเปน
คณะทํางานในการทบทวนแผนยุทธศาสตร รวมท้ังใหคณะท่ีปรึกษารวมเปนวิทยากรในการทบทวนแผนยุทธศาสตร 
โดยใชวิธีการเรียนรูและประชุมเชิงปฏิบัติการ (Learning and Workshop) เพ่ือใหไดแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุน 
เวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ท่ีมีการทบทวนแลวโดยมีสวนรวมจากทุกฝายอยางแทจริง 
(Participation) มีการบูรณาการในแนวด่ิง (Vertical Integration) และแนวนอน (Horizontal Integration) โดยมี
กลยุทธโครงการริเริ่มสรางสรรค ท่ีสอดคลองกับเปาหมายของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดกําหนดไวดังนี้  

“ประชาชนปลอดภัย บริการประทับใจ ระบบคุมครองสุขภาพไทยย่ังยืน” 

 

 

 

  ฝายนโยบายและแผนงาน 
เมษายน 2561 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 การทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทําข้ึนภายใตนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64 เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เสนอตอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  
ยาเสพติด เพ่ือ 

1) ทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  
2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1) ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มีดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิสัยทัศน (Vision : V) 

“เปนองคกรท่ีมีการบรหิารจดัการวัตถุเสพตดิท่ีใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม อยางครบวงจร                    

ภายใตหลักธรรมาภิบาลและกฎหมาย โดยยึดประชาชนเปนหลัก” 

“เปนองคกรหลักดานคุมครองผูบริโภค และการบริหารจัดการ 
วัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร อุตสาหกรรม   

ดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” 

พันธกิจ (Missions : M) 

“การจัดหาและจําหนายวัตถุเสพตดิท่ีใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมท่ีมคีุณภาพดีราคาเหมาะสมภายใต

กฎหมายท่ีเก่ียวของ” 
 

M1  จัดหาวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ   
       อุตสาหกรรมใหกับสถานพยาบาลท่ัวประเทศ 

M2  จําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ 
       อุตสาหกรรมใหกับสถานพยาบาลท่ัวประเทศ 

วัตถุประสงค (Organizational Goal : OG) 

๑. บริหารจัดการสนับสนุนการจัดหา จําหนายและบริการวัตถุ      
    เสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมท่ีม ี
    คุณภาพดี ราคาเหมาะสมภายใตกฎหมายท่ีกําหนด 

๒. พัฒนาประสิทธิภาพและคณุภาพในการใหบริการบริหารคลัง  
    และดําเนินการสํารองวัตถุเสพติดสําหรับใชในยามปกติและ  
    ภาวะฉุกเฉินเพ่ือความมั่นคงของประเทศ 

OG1  มีการจัดหาวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร  
        และอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพ ราคาท่ีเหมาะสม และ 
        เพียงพอตอความตองการ 

OG2  มีการจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย   
        วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรมอยางถูกตอง ครบถวน  
        และรวดเร็ว 
 

เปาหมาย (Target) 

---- ประชาชนปลอดภัย  บริการประทับใจ 
ระบบคุมครองสขุภาพไทยย่ังยืน 
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ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Issue :SI) แบงออกเปน ๔ ดาน 9 กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ป 2561 ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ป 2562 

1. เพ่ิมประสิทธภิาพและสรางความมั่นคงทางดานการเงิน 
มี 3 กลยุทธ  

1. ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   มี 2 กลยุทธ 

• เพ่ิมรายการวัตถุเสพติดเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ  

• จัดหาวัตถุเสพตดิใหเพียงพอกับความตองการของผูรับบริการ 

• จัดการสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• การจัดหาวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพ ราคาท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอ
ความตองการ  

• การจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรม อยางถูกตอง ครบถวนและรวดเร็ว 

2. เพ่ิมประสิทธภิาพการใหบรกิารและตอบสนองประโยชนตอ
ความตองการของผูรับบริการ   มี 3 กลยุทธ 

2. ดานคุณภาพการใหบริการ   มี 2 กลยุทธ 

• เพ่ิมชองทางใหผูรับบริการสามารถติดตอไดมากข้ึน 

• พัฒนาระบบการบริการเพ่ือสรางความพึงพอใจกับ
ผูรับบริการ 

• พัฒนาเครือขาย 

• การสรางความพึงพอใจของผูรับบริการเหนือความคาดหมาย 

• การประชาสัมพันธเชิงรุก และการสรางภาพลักษณขององคกร 

3. เพ่ิมประสิทธภิาพดานการปฏิบัติงาน  มี 5 กลยุทธ 3. ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   มี 2 กลยุทธ 

• จัดทําหลักเกณฑและรายการยา Multi brands ในกรณียา
จําเปนหรือยาท่ีมีขอรองเรียน 

• วิเคราะหคุณภาพของวัตถุเสพตดิใหเปนไปตามมาตรฐาน 

• ศึกษาดูงานแหลงผลิตวัตถุเสพติดทางการแพทย 

• เตรียมความพรอมสํารองวัตถุเสพติดของประเทศและ
สนับสนุนวัตถุเสพตดิในกรณีฉุกเฉินหรือจลาจล 

• ปรับปรุงกฎหมาย กฏระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารวัตถุเสพติดใหสอดคลองกับสถานการณ 

• การปรับปรุงกระบวนงานหลักเขาสูคุณภาพมาตรฐานสากล 

• การปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนเขาสูคณุภาพ
มาตรฐานสากล 

4. เพ่ิมประสิทธภิาพการพัฒนาองคกร ใหเปนองคกรหลักดาน
การคุมครองผูบริโภคและการบรหิารจัดการวัตถุเสพติด    
มี 3 กลยุทธ 

4. ดานการพัฒนาองคกร  มี 3 กลยุทธ 

• พัฒนาบุคลากร 

• พัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง  

• พัฒนาระบบสารสนเทศ  

 

• การบริหารทรัพยากรบุคคลสูความเปนมืออาชีพ 

• การพัฒนาระบบสารสนเทศใหถูกตอง ทันสมัย ใชประโยชนได
จริง 

• การพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดสูการเปนองคกรหลักดาน
การคุมครองผูบรโิภค และการบรหิารจัดการวัตถุเสพติด 
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2) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 35 โครงการ (เปนโครงการเกา 18 โครงการ 

โครงการใหม 17 โครงการ โดยมีโครงการท่ีใชงบประมาณ 18 โครงการ) 

ตารางความสอดคลองเชื่อมโยงเปาหมายของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

เปาหมายกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

แผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ 2562 

โครงการเดิมจากป 2561 โครงการใหมป 2562 

1. ประชาชนปลอดภัย 1) โครงการบริหารจัดการคลังเก็บวัตถุเสพติด 
2) โครงการปองกันลวงหนาปญหาไมมี R&M 

 

1) โครงการระบบตรวจสอบซ้ําในกระบวนการจําหนาย
วัตถุเสพตดิ 

2) โครงการปรับปรุงกระบวนการจดัหาวัตถุเสพติด 
3) โครงการจดัทํามาตรฐานการปฏิบัติงานดานการ  

จัดหาพัสด ุ 

2. บริการประทับใจ 1) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2) โครงการทบทวนระบบการจดัการขอรองเรียน 
3) โครงการปรับปรุงการใหบริการจากผลสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
4) โครงการพัฒนาบุคคลตามหลักสมรรถนะ 
5) โครงการจดัการความรู KM for Inovation 
6) โครงการพัฒนาบุคลากร ทว. สูความเปนมือ

อาชีพ (OD) 

1) โครงการติดตั้งเครื่องบันทึกความพึงพอใจการรบั
บริการและประเมินผล 

2) โครงการแกไขปรับปรุงซอฟแวรโมดูลงานขาย 
3) โครงการประชาสมัพันธ ทว. องคกรหลักดานคุมครอง

ผูบริโภคและการบริหารจัดการวัตถุเสพติด 
4) โครงการจดัทําข้ันตอนการใหบริการ 
5) โครงการจดัทําระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ดิจิตอล 
6) โครงการออกแบบกระบวนการทํางานใหมให

เหมาะสมตอกาล 

3. ระบบคุมครอง
สุขภาพไทยย่ังยืน 

1) โครงการจดัทําแผนการจัดหาวัตถุเสพติด
ประจําป 

2) โครงการแกไขปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

 

วิสัยทัศน 

เปนองคกรหลักดาน
คุมครองผูบริโภค และ
การบริหารจัดการ 
วัตถุเสพติดทาง
การแพทยฯ 

1) โครงการจดัทําคําของบประมาณประจําป 
2) โครงการควบคมุและติดตามผลการเบิกจาย

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป 
3) โครงการจดัทํา Performance Agreement 
4) โครงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร  
5) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรประจําป

งบประมาณ 
6) โครงการทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
7) โครงการทบทวนแผนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8) โครงการ PMQA 

 

1) โครงการจดัทํารายงานสรุปผลดานการเงิน
งบประมาณเงินทุนฯ เปนรายเดือน 

2) โครงการจดัทําแผนการตรวจสอบความถูกตองของ
การรับและเบิกจายเงิน 

3) โครงการจดัทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการรับและ
เบิกจายเงิน 

4) โครงการจดัทําแผนการตรวจสอบความถูกตองของ
การบันทึกบัญชี 

5) โครงการจดัทํา/ ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานดาน
การจัดทําแผนยุทธศาสตรอยางริเริ่ม บูรณาการ และ
มีสวนรวม 

6) โครงการอบรมความรูตาม พรบ.การจัดซื้อจดัจางฯ 
7) โครงการปรับปรุงโครงสราง Right Sizing 
8) โครงการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ 
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บทท่ี 1  
ความเปนมา โครงสรางการบริหาร อํานาจหนาท่ี  

บุคลากรและอัตรากําลังของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ความเปนมาของเงินทุนหมุนเวียนยาเพสติด 

 ป พ.ศ. 2517 เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนโดยระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ซ้ือ ขายยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย
วาดวยยาเสพติดใหโทษ  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
สําหรับเพ่ือใชในทางการแพทยและวิทยาศาสตรภายในราชอาณาจักร กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน  
ยาเสพติดข้ึน เพราะยาเสพติดใหโทษ และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทท่ีจําเปนจะตองใชในทางการแพทยและ
วิทยาศาสตรหลายชนิด เปนสารตองหามตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือกฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอ
จิตและประสาท จึงทําใหบริษัทยาท่ัวไปไมสามารถทําการผลิตและซ้ือขายได กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมาย       
ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทําหนาท่ีผลิต ซ้ือและขายสารตองหามเหลานี้โดยใชเงินทุนหมุนเวียน          
ยาเสพติดเปนกองทุนในการดําเนินการ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ไดกําหนดใหกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนผูควบคุมรับผิดชอบการดําเนินงาน
ของเงินทุนหมุนเวียน และใหรายงานผลการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน รวมท้ังรายการรับจายตอเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ทุกๆ ๖ เดือน กองควบคุมวัตถุเสพติดจึงไดจัดตั้งกลุมงานข้ึนเพ่ือรับผิดชอบภารกิจนี้  
เปนการเฉพาะ มีชื่อเรียกตามแผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลังวา “กลุมบริหารวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย”   
แตตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ หนวยงานนี้ก็คือ “หนวยเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด” มีสถานะเปนองคกรในกํากับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแล
ของกองควบคุมวัตถุเสพติด โดยมีระเบียบบริหารจัดการอนุโลมใชตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน  
 ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงสาธารณสุขไดออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๔ ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูควบคุม
รับผิดชอบการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนนี้ และใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาแตงตั้งเจาหนาท่ี    
เพ่ือทําหนาท่ีดานบริหารเงินทุนหมุนเวียนไดตามความเหมาะสม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดจัดตั้ง 
“กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด” เปนหนวยงานภายในและมีฐานะเทียบเทากลุมงานภายใตการกํากับดูแลของ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี ๒๑๓/๒๕๕๓ ลงวันท่ี  
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีหนาท่ีดังนี้  

๑) กําหนดยุทธศาสตร และจัดทําแผนดําเนินงานจัดหาวัตถุเสพติดประกอบดวยยาเสพติดใหโทษ
ประเภท ๑ ประเภท ๒ และประเภท ๔ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท ๑ และประเภท ๒ ตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ จากแหลงผลิตตางประเทศ  

๒) กําหนดยุทธศาสตร และจัดทําแผนดําเนินงานการจัดจําหนายวัตถุเสพติดตามขอ ๑. ใหกับ
สถานประกอบการท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  

๓) ดําเนินงานอํานวยการและประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการกําหนดคุณภาพมาตรฐาน
และการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ  

๔) ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
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 ป พ.ศ. 2557 จนถึงปจจุบันเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนหนวยงานในกํากับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ข้ึนตรงกับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน 
ในรูปเงินทุนหมุนเวียน โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (Narcotics Revolving Fund Board) 
ภายใตกฎหมาย ๓ ฉบับ 

1) พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอจัดตั้ง การดําเนินงาน และการประเมินผล          

การดําเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
3) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ 

โครงสรางการบริหาร และอํานาจหนาท่ี 

 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับในวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ 
กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด” 
จากนั้น คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อาศัยมาตรา ๒๒ มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ      
เพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย “คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด” จึงได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนหลายคณะ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้  

1) คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเพสติด 
2) คณะอนุกรรมการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
3) คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน 
4) คณะอนุกรรมการแกไขปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
5) คณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณาการนําวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 มาใชในทาง

การแพทย 
6) คณะอนุกรรมการพัฒนาการวิจัยเพ่ือการผลิตวัตถุเสพติดในกรณีท่ีวัตถุเสพติดหมดสิทธิบัตร 

รวมกับโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ 
7) คณะอนุกรรมการพัฒนาการวิจัยเพ่ือการผลิตวัตถุเสพติดในกรณีท่ีวัตถุเสพติดหมดสิทธิบัตร 

รวมกับองคการเภสัชกรรม 
 ท้ังนี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ มีโครงสรางและองคประกอบดังตอไปนี้  

 1. โครงสรางการบริหาร 

 

 

 

  

 

 

 ภาพที่ 1. โครงสรางการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

คณะ         
อนุกรรมการ 
บริหารเงินทุน

หมุนเวยีน  
ยาเสพตดิ 

 

คณะ 
อนุกรรมการ

แกไข
ปรับปรุง
ระเบียบที่

เกีย่วของกบั
เงินทุน

หมุนเวยีน  
ยาเสพตดิ 

คณะ  

อนุกรรมการ

พัฒนาเงินทุน

หมุนเวยีน   

ยาเสพตดิ 
 

คณะ 

อนุกรรมการ

พิจารณาการ

นําวตัถุออก

ฤทธิใ์นประเภท 

2  มาใชในทาง

การแพทย 

คณะอนกุรรมการ
พัฒนาการวจิัย

เพื่อการผลติวตัถุ
เสพตดิในกรณทีี่
วัตถุเสพตดิหมด
สิทธบิตัร รวมกบั
โรงงานเภสัชกรรม

ทหารฯ 

คณะอนกุรรมการ
พัฒนาการวจิัย

เพื่อการผลติวตัถุ
เสพตดิในกรณทีี่
วัตถุเสพตดิหมด
สิทธบิตัร รวมกบั

องคการเภสัช
กรรม 

 

คณะ  

อนุกรรมการ

ตรวจสอบ

ภายใน 
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 คณะกรรมการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๘ ในแตละทุนหมุนเวียนใหมี
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง ประกอบดวย หัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีมีทุนหมุนเวียน เปนประธาน
กรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ และผูแทนหนวยงานของรัฐท่ีมีทุนหมุนเวียนท่ีไมมีสถานะ
เปนนิติบุคคล เปนกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคนซ่ึงประธานกรรมการแตงตั้งโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง จากผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ ดานการเงิน เศรษฐศาสตร การลงทุน 
กฎหมาย หรือดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูบริหารทุนหมุนเวียนเปนกรรมการและเลขานุการ และมีโครงสรางตามคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี 97/2558 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ท่ี 16/2559 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2559 ดังนี้ 

1) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา    ประธานกรรมการ  

2) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา    กรรมการ  

3) ผูแทนกระทรวงการคลัง      กรรมการ  

4) ผูแทนสํานักงบประมาณ      กรรมการ  

5) ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทยและสาธารณสุข   กรรมการ  

6) ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย     กรรมการ 

7) ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี               กรรมการ 

8) ผูอํานวยการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด     กรรมการและเลขานุการ 

9) เภสัชกรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด              ผูชวยเลขานุการ 
 ท่ีไดรับมอบหมายจากเลขานุการ 

10) เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไปกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด      ผูชวยเลขานุการ 
 ท่ีไดรับมอบหมายจากเลขานุการ 

 โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

1) กําหนดนโยบาย กํากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไป 
 ตามวัตถุประสงคของทุนหมุนเวียน 

2) กําหนดขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกําหนด
คาตอบแทนสิทธิประโยชนหรือสวัสดิการตาง ๆ ของผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และ
ลูกจางใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๑ (๘) 

3) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําป 

4) แตงตั้งผูบริหารทุนหมุนเวียน 

5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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 2 โครงสรางเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดจัดโครงสรางการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด แบบองคกร
ตามหนาท่ี (function organization) โดยคํานึงถึงภารกิจ พันธกิจ หรือหนาท่ีขององคกรเปนสําคัญ ดวยการจัดใหมี
ฝายงานท่ีทําหนาท่ีหลัก คือ ฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด ฝายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด 
และฝายท่ีชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของหนาท่ีหลัก ประกอบดวย ฝายการเงินและบัญชี ฝายงบประมาณและ
ตรวจสอบใบสําคัญ ฝายบริหารท่ัวไป ฝายกฎหมาย ฝายนโยบายและแผนงาน และฝายตรวจสอบภายใน โดยรวม
อํานาจหนาท่ีการตัดสินใจทางการบริหารไวท่ีผูอํานวยการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ซ่ึงกระทรวงการคลังไดพิจารณา
เห็นชอบดวยแลว และเปนไปตามคําสั่งกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ท่ี 3/2561 ลงวันท่ี  30 มกราคม 2561 
 
   

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

                              

 

 

                                                                                                                   
 
 

 
 

 

                         
 

 

ภาพที่ 2. โครงสรางการบริหารงานเงนิทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 

 

 

 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ผูอํานวยการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

กลุมตรวจสอบภายใน อย. 

ฝายตรวจสอบภายใน ทว. 

 

ฝายกฎหมาย 
 

ฝายจัดซ้ือ และงาน
วิชาการดานวัตถุเสพติด 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

ฝายบริหารทั่วไป ฝายการเงินและบัญช ี
 

ฝายงบประมาณ                     
และตรวจสอบใบสําคัญ 

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
 

ฝายขายและติดตาม 
การกระจายวัตถุเสพติด 
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1)  ฝายจัดซ้ือ และงานวิชาการดานวัตถุเสพติด 
 (1) วางแผนดําเนินการและพัฒนาการจัดซ้ือจัดหาวัตถุเสพติดท่ีใช ในทางการแพทย 
วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองความตองการใชวัตถุเสพติดภายในประเทศไดอยางเหมาะสมท้ังภาวะ
ปกติ หรือฉุกเฉินและเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (2)  ตรวจรับวัตถุเสพติดและบริหารวัตถุเสพติดคงคลังใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย
และเพียงพอตอความตองการภายในประเทศ   
 (3)  พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยกรณีฉุกเฉินเก่ียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑวัตถุ        
เสพติดตอสถานพยาบาลท่ัวประเทศ 
 (4)  ใหหรือสนับสนุนขอมูลขาวสารทางวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของดานผลิตภัณฑวัตถุเสพติด     
ท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนผูจัดซ้ือจัดหา 
 (5)  ติดตามอาการไมพึงประสงค จากการใชวัตถุเสพติดท่ีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนผู
จัดซ้ือจัดหางานประกันคุณภาพวัตถุเสพติด 
 (6)  ศึกษา คนควา วิเคราะห กําหนดแนวทางติดตามและประเมินผลทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการจัดหาวัตถุเสพติดใหมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย คุมคา เหมาะสมและเพียงพอสําหรับใชในประเทศ 
 (7)  ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลวัตถุเสพติด รวมท้ังใหความรวมมือกับหนวยงาน          
ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศในภารกิจท่ีเก่ียวของ 
 (8)  ดําเนินการรวมกับขาราชการกองควบคุมวัตถุเสพติดในการสนับสนุนขอมูลดานการนําเขา
การจําหนายวัตถุเสพติดใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 2)  ฝายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด 
 (1)  วางแผนดําเนินการและพัฒนาการขายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรม ใหกับสถานประกอบการและสถานพยาบาลท่ัวประเทศ 
 (2)  ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการกําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือการควบคุมตรวจสอบและ        
เฝาระวังการใชวัตถุเสพติด เพ่ือปองกันการรั่วไหลและการนําออกนอกระบบ 
 (3)  ติดตามบริการหลังการขายตอบคําถามเก่ียวกับวัตถุเสพติด รวมท้ังรับฟงเสียงสะทอนจาก
ผูรับบริการในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการในทุกชองทาง (Customer service) 
 (4)  ศึกษา วิเคราะห ประมวลขอมูลการจําหนายวัตถุเสพติดเพ่ือสนับสนุนแลกเปลี่ยนและ
ประสานขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 (5)  พัฒนาระบบเครือขายประสานงานระหวางเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด กับผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและผูปฏิบัติงานคลังเวชภัณฑโรงพยาบาลท่ัวประเทศ 
 (6)  พัฒนาระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกสและติดตามการกระจายของวัตถุเสพติด จาก
รายงานการใชวัตถุเสพติดของสถานพยาบาลท่ัวประเทศ รวมท้ังประมวลผลขอมูลรายงานการใชวัตถุเสพติดเพ่ือ
วิเคราะหสถานการณความเสี่ยงเสนอผูบริหาร 
 (7)  เฝาระวังการใชวัตถุเสพติดและรวบรวมขอมูลสถานพยาบาลท่ีพบขอมูลรายงานการใชวัตถุ
เสพติดท่ีไมถูกตอง 
 (8)  ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลวัตถุเสพติด รวมท้ังใหความรวมมือกับหนวยงาน           
ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศในภารกิจท่ีเก่ียวของ 
 (9)  ดําเนินการรวมกับขาราชการกองควบคุมวัตถุเสพติด สนับสนุนขอมูลดานการจําหนายวัตถุ
เสพติดใหกับสถานประกอบการและสถานพยาบาลท่ัวประเทศ  
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 3)  ฝายบริหารท่ัวไป 

  (1)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป อาทิ รับเอกสารเขากลุมเงินทุนหมุนเวียน    
ยาเสพติดพรอมสําเนาใหฝายตางๆ ตลอดจนออกเลขในหนังสือราชการ การจัดสงสําเนาหนังสือและเอกสารของทาง
ราชการ รวบรวมขอมูลในภาพรวมเพ่ือจัดสงขอมูล ตลอดจนทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ท้ังภายใน
และภายนอกกลุมเงินทุนฯ 

  (2)  งานบุคคล งานขอมูลการมาปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีงานการเจาหนาท่ีเบื้องตน รวมถึงการ
ประสานงานในการสรรหา การลาออกบุคลากร การเกษียณอายุการทํางาน การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติดและการเลื่อนข้ันคาจางของลูกจางประจํา 

  (3)  งานพัสดุ ดําเนินการรวมกับฝายจัดซ้ือในการจัดซ้ือจัดจางวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมของประเทศ 

  (4)  งานพัสดุ รวมเปนคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดหาวัตถุเสพติด กับฝายจัดซ้ือ 

  (5)  ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจางงานพัสดุในระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหเปนไปตาม พรบ.ฯ 

  (6)  งานกํากับ ควบคุมและจําหนายครุภัณฑเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหเปนไปตาม พรบ.ฯ 

  (7)  งานควบคุมการใชวัสดุสํานักงาน ตลอดจนการรายงานวัสดุคงเหลือใหเปนไปตาม พรบ.ฯ 

  (8)  งานควบคุม กํากับ ดูแลงานพัสดุในระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหเปนไปตาม พรบ.ฯ 

  (9)  บันทึกขอมูลการพัสดุในระบบพัสดุเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

  (10) ดูแลและบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ดูแล ควบคุมระบบการเขา-ออกภายในอาคารเงินทุนฯ 

  (11) ควบคุม กํากับ ดูแลความเรียบรอยของพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงาน      
ทําความสะอาด 

  (12) ควบคุม กํากับ ดูแลการใชรถยนตและทําเรื่องเบิก-จายคาน้ํามันและคาทางดวนใหเปนไป
อยางถูกตองตามระเบียบ 

  (13) ดูแลความเรียบรอยและบํารุงรักษาวัสดุ-ครุภัณฑใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน  

  (14) ควบคุม ดูแลระบบปรับอากาศในหองคลังยาเสพติดใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนด       
ท่ี 20-25 ºC และติดตอประสานงานบริษัทหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดูแลรักษาระบบ  

  (15) สนับสนุนฝายตางๆ ดานการใชรถยนตในราชการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

  (16) ดูแล ควบคุมงานโสตทัศนูปกรณของอาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

  (17) ดูแล บํารุงรักษาสาธารณูโภคภายในอาคารจอดรถ สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  (18) กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารตางๆ ทุกเรื่องกอนมอบให
ผูอํานวยการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดพิจารณาลงรับนัดตางๆ และบันทึกกําหนดการทํางานรายวันผูอํานวยการ
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

  (19) รับโทรศัพท จดบันทึก เสนอรายงานเขาประชุม จัดเก็บเอกสารเขาแฟม ดูแลความ
เรียบรอย รับรองผูมาติดตอ ประสานผูเก่ียวของท้ังหนวยงานภายใน และภายนอก เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน      
ใหบรรลุผลสําเร็จ  
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 4)  ฝายการเงินและบัญชี 

  (1)  บริหารจัดการดานบัญชีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหเปนไปตามระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 (2)  ควบคุม กํากับ ติดตาม การจัดการดานบัญชี และงบการเงินตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 (3)  ประสานการดําเนินงานกับฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับบัญชี 

 (4)  การจัดทําระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงดานการบัญชี 

 (5)  จัดทําตารางผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนตามขอสังเกต และขอเสนอแนะของ สตง. 
ท่ีเก่ียวของกับการบัญชีเปนรายไตรมาส 

 (6)  จัดสงแบบรายงานแผน-ผลการดําเนินงานตามมาตราการเรงรัดติดตามการใชจายเงินทุน
หมุนเวียน 

 (7)  บันทึกขอมูลรายงานงบทดลองของทุนหมุนเวียนในระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ 
จัดการเงินนอกงบประมาณ (ระบบ CFO) ตามเกณฑคงคาง 

 (8)  บันทึกขอมูลรายงานผลรับและรายจายของทุนหมุนเวียนในระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการเงินนอกงบประมาณ (ระบบ CFO) ตามเกณฑเงินสด 

 (9)  จัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ ดวยระบบอิเล็คทรอนิกสของทุนหมุนเวียนในระบบ  

 (10)  การจัดทํารายงานการเงินรวมของหนวยงานภาครัฐ (ระบบ CFS) 

 (11) จัดทํารายงานทางการเงินของทุนหมุนเวียนในระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 
(Non-Budgestary Management System : NBMS) 

 (12) จัดทํารายแผน – ผลรายรับและรายจายของทุนหมุนเวียนในระบบบริหารจัดการเงินนอก
งบประมาณ (Non-Budgestary Management System : NBMS) 

 (13) จัดทําผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปนรายไตรมาส 

 (14) จัดทํารับรูรายได นําสงรายได เบิกจายเงินและจัดทํางบทดลองแบบ บช.0.5 ในระบบ 
GFMIS 

 (15) บริหารจัดการดานการเงินใหเปนไปตามระเบียบการคลัง หรือระเบียบอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ 

 (16) บริหารและควบคุมเงินทดรองราชการใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 (17) บริหารจัดการดานการเงิน การจัดเก็บ การนําเงินฝากธนาคารและตรวจสอบความถูกตอง 

 (18) รับผิดชอบในการรับเงิน เบิกจายเงินทุกประเภทและจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

 (19) บันทึกรับหลักประกันสัญญาและหลักประกันซอง พรอมจัดทะทะเบียนคุม 

 (20) วิเคราะหงบการเงินของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 (21) ทําบันทึกขออนุมัติผูบริหาร กรณีโรงพยาบาล สถานพยาบาลตางๆ โอนเงิน นําเงินฝาก
เขาบัญชีชําระคาซ้ือยาเกิน ซํ้า ผิดพลาด ยาบางรายการหมด 
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5)  ฝายงบประมาณและตรวจสอบใบสําคัญ 
 (1)  วิเคราะหและประมาณการรายได–คาใชจาย ประเมินตนทุนผลผลิตการดําเนินงานกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเพ่ือจัดทําคําของบประมาณประจําป 
 (2)  วิเคราะหและวางแผนจัดทําคําของบประมาณประจําป แบบมุงเนนผลงาน (Proformance 
Based Budgeting System) ระยะสั้น ระยะยาวเสนอขออนุมัติงบจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 (3)  ติดตามประมวลผลการดําเนินงานและประเมินความคุมคาการใชจายงบประมาณในการ
ปฏิบัติภารกิจของกลุมเงินทุนฯ รวมท้ังเสนอแนวทางแกไขปญหาตามสถานการณ 
 (4)  จัดทํารายงานความเคลื่อนไหวการใชจายงบประมาณกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
ประจําเดือน/ประจําปเสนอผูบริหาร 
 (5)  ประสานขอมูลงบประมาณกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดกับกรมบัญชีกลาง /สํานัก
งบประมาณ กระทรวงการคลัง 
 (6)  วิเคราะหและจัดทํารายงานฐานะทางการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเขาระบบ
เว็บไซต http://164.5.103/goc/ สํานักงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับท่ี ๕ รายงาน
ภาวะเศรษฐกิจและการคลัง 
 (7)  ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายของระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหเปนไปตามระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ 
 (8)  ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญในสวนคาใชจายตางๆ กอนจะเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 (9)  ตรวจสอบใบสําคัญคาพาหนะของผูเขารวมประชุมโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติงานของ
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหถูกตองตรงตามระเบียบ 
 
 6)  ฝายกฎหมาย 
  (1)  ดําเนินการเก่ียวกับงานดานกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของกลุมเงินทุนหมุนเวียน     
ยาเสพติด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ไดแก 
   ก) กฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท   
   ข) กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ                 
   ค) กฎหมายวาดวยยา  
   ง) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
   จ) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
   ฉ) กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ     
  (2)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งในการซ้ือและ
ขายวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และยาเสพติดท่ีใชในทางการแพทยของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด          
ใหเพียงพอเปนไปตามกฎหมาย และอํานวยความสะดวกตอบุคคลากรทางการแพทย 
  (3)  ใหความเห็น ใหคําปรึกษา และวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  (4)  ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานอนุญาโตตุลาการ งานเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิด งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพง อาญา งานคดีปกครอง งานวินัยขาราชการและลูกจาง และงานคดีอ่ืน   
ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
  (5)  ปฏิบัติงานประสานกลุมกฎหมายอาหารและยา ในการดําเนินการตามขอ (2) (3) (4) หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
 

http://164.5.0.103/goc/
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 7)  ฝายนโยบายและแผนงาน 

  (1)  รวบรวมขอมูล สรุปผล รายงานนําเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
และดําเนินการในสวนของผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และประสาน
นโยบายระหวางฝายบริหารและเจาหนาท่ีในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รวมท้ังจัดทํารายงานการประชุม      
ใหเปนไปตามเกณฑดานบทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน  

  (2)  จัดทําแผนยุทธศาสตรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท้ังระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง
แผนปฏิบัติการประจําป และติดตามรายงานผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

  (3)  จัดทําแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังระยะสั้นและระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการประจําป รวมท้ังดําเนินการสงเสริมและพัฒนาดานวิชาการใหบุคลากรใหมีสมรรถนะตามท่ีกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดกําหนด 

  (4)  จัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงแผนปฏิบัติ
การประจําป และดําเนินการงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสานขอมูล 

  (5)  บริหารจัดการดานระบบเครือขายสารสนเทศของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท้ังภายใน
และภายนอก 

  (6)  วิเคราะหและจัดทํา (ราง) / ตัวชี้วัดของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือเสนอ
กรมบัญชีกลางและบริษัทท่ีปรึกษาผูกํากับติดตามผลการดําเนินงาน รวมท้ังประสานขอมูลเพ่ือสรุป ติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวชี้วัดท้ังรายไตรมาสและทุกสิ้นปงบประมาณ 

  (7)  ประสานขอมูลและรวมจัดการอบรม ศึกษาดูงานของผูปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

  (8)  ดําเนินงานและสงเสริมงานระบบคุณภาพของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  (9)  ดําเนินงาน จัดทํา วิเคราะห รายงานและสรุปผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 
ภายใตการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และประสานขอมูลระหวางฝายตางๆ ในกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

  (10) ดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมพิเศษตามนโยบาย 

รวมเปนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ ใหเปนไปตามนโยบายและขอกําหนด 

  (11) ดําเนินการจัดประชุมกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือสงเสริมงานดานกํากับดูแลให
ผูบริหารฯ ตามนโยบาย 

  (12) ดําเนินการ ประสานและสงเสริมการจัดการความรูของกลุมเงินทุนหมุเวียนยาเสพติด 
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 8)  ฝายตรวจสอบภายใน 

  (1)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรอง 
ราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมท้ังการควบคุมเอกสารทางการเงิน 

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน พรอมท้ังหลักฐานการทําสัญญา การจัดซ้ือพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษา
พัสดุในคลังพัสดุ  

  (2)  ตรวจสอบการใชและการเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของ
ทางราชการ 

  (3)  ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย
รวมท้ังเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  

  (4)  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือ
โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

  (5)  ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะหหรือวิจัยทางดานตรวจสอบภายใน  

เผยแพรผลงานทางดานตรวจสอบภายใน ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานตรวจสอบ
ภายใน จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรม 

  (6)  ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

  (7)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  (8)  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาท่ี เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด  
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บุคลากรและอัตรากําลัง 

 เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนสูความเปนมืออาชีพอันเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความกาวหนา ปจจุบันมีกรอบอัตรากําลังคน รวมท้ังสิ้น 74 อัตรา 
ประกอบดวย ขาราชการ 9 อัตรา ลูกจางประจํา ๓1 อัตรา พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 34 อัตรา (อัตรวาง 
2 อัตรา) ดังภาพท่ี 3. โดยมีอายุเฉลี่ย 51 ข้ึนไปรอยละ 34 และ 31-40 ปข้ึนไปรอยละ 30 ดังภาพท่ี 4. 
 

 

       ภาพที่ 3. ประเภทของบุคลากร 

 

 

  ภาพที่ 4. อัตราเฉลี่ยอายุของบุคลากร 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

 9 อัตรา  31 อัตรา 34 อัตรา 

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานเงินทุนฯ 

คิดเปนรอยละ 

คิดเป็นร้อยละ 
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27% 

51 ปขึ้นไป 
34% 

21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 ปีขีน้ไป 
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แบงเปนเพศชาย 20 คน คิดเปนรอยละ 28 และเพศหญิง 53 คิดเปนรอยละ 72 ดังภาพท่ี 5. 

 

ภาพที่ 5. จําแนกตามเพศของบุคลากร 

แบงการบริหารสายงานออกเปน 8 ฝาย จําแนกตามประเภทและคุณวุฒิการศึกษา ตามภาพท่ี 6. 

ลําดับ ตําแหนง ประเภท วุฒิ กรอบอัตรากําลัง 

1 ผูอํานวยการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ขาราชการ ป.โท 1 

ฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด 9 

1 เภสัชกรชํานาญการพิเศษ ขาราชการ ป.ตรี 1 
2 เภสัชกรชํานาญการ    ขาราชการ ป.ตรี 2 
3 เภสัชกรปฏิบัติการ     ขาราชการ ป.ตรี 2 
4 เจาหนาที่บริหารทั่วไป พนักงานทุนมุนเวียน ป.ตรี 1 
5 เจาหนาที่บันทึกขอมูล พนักงานทุนมุนเวียน ป.ตรี 1 
6 เจาหนาที่พัสดุ พนักงานทุนมุนเวียน ป.ตรี 2 

ฝายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด 22 

1 เภสัชกรชํานาญการ  ขาราชการ ป.ตรี 1 
2 เภสัชกรปฏิบัติการ     ขาราชการ ป.ตรี 2 
3 พนักงานการเงินและบัญชี ส.4 ลูกจางประจํา ป.ตรี 1 
4 พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ลูกจางประจํา อนุปริญญา 2 
5 พนักงานสถิติ ส ๔ ลูกจางประจํา ป.ตรี 1 
6 พนักงานสถิติ ส ๓ ลูกจางประจํา อนุปริญญา 1 
7 พนักงานพิมพ ส ๒ ลูกจางประจํา ปวช. 1 
8 พนักงานธุรการ ส 3 ลูกจางประจํา ปวช. 1 
9 พนักงานทั่วไป บ ๒ ลูกจางประจํา มัธยม 5. 1 
10 พนักงานรักษาความปลอดภัย บ ๒ ลูกจางประจํา มัธยม 5. 1 
11 เภสัชกร   พนักงานทุนมุนเวียน ป.ตรี 2 
12 เจาหนาที่บริหารทั่วไป พนักงานทุนมุนเวียน ป.ตรี 2 
13 เจาหนาที่บันทึกขอมูล พนักงานทุนมุนเวียน ป.ตรี 2 
14 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายฯ พนักงานทุนมุนเวียน ป.ตรี 1 
15 เจาหนาที่ประสานโครงการ พนักงานทุนมุนเวียน ป.ตรี 1 
16 เจาหนาที่ธุรการ พนักงานทุนหมุนเวียน ปวช. 1 
17 คนงาน พนักงานทุนหมุนเวียน ม.ปลาย 1 

เพศหญิง 72% 

 เพศชาย 28% 

0% 0% 
0% 

หญิง 

ชาย 
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ภาพที่ 6 จําแนกตามประเภทและคุณวุฒิการศึกษาบุคลากร 

 

ลําดับ ตําแหนง ประเภท วุฒิ กรอบอัตรากําลัง 

ฝายกฎหมาย 2 

1 นิติกร พนักงานทุนหมุนเวียน ปริญญาตรี 2 

ฝายนโยบายและแผนงาน 5 

1 พนักงานธุรการ ส 3   ลูกจางประจํา ปวช. 1 
2 เภสัชกร พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี 1 
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี 1 
4 เจาหนาที่บริหารทั่วไป พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี 2 

ฝายการเงินและบัญช ี 8 

1 พนักงานการเงินและบัญชี ส.4  ลูกจางประจํา ป.ตรี 1 
2 พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ลูกจางประจํา ปวช. 1 
3 พนักงานธุรการ ส 3  ลูกจางประจํา ปวช. 1 
4 พนักงานธุรการ ส 3 ลูกจางประจํา ปวส. 1 
5 พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี 1 
6 เจาหนาที่บริหารทั่วไป พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี 1 
7 เจาหนาที่บันทึกขอมูล พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี 1 
8 เจาหนาที่ธุรการ พนักงานทุนหมุนเวียน ปวช. 1 

ฝายงบประมาณและตรวจสอบใบสําคัญ 6 
1 พนักงานการเงินและบัญชี ส.4  ลูกจางประจํา ป.ตรี 3 
2 พนักงานพิมพ ส 3 ลูกจางประจํา ปวท. 1 
3 พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี 2 

ฝายบริหารทั่วไป 19 
1 พนักงานการเงินและบัญชี ส.4  ลูกจางประจํา ป.ตรี 2 
2 พนักงานการเงินและบัญชี ส.3  ลูกจางประจํา ป.ตรี. 1 
4 พนักงานการเงินและบัญชี ส.3  ลูกจางประจํา ปวช. 1 
5 พนักงานการเงินและบัญชี ส.2  ลูกจางประจํา ปวช. 1 
6 พนักงานพัสดุ ส.4 ลูกจางประจํา ป.ตรี 1 
7 พนักงานพัสดุ ส.3  ลูกจางประจํา อนุปริญญา 1 
8 พนักงานพิมพ ส.2 ลูกจางประจํา ปวช. 1 

10 พนักงานธุรการ ส 3 ลูกจางประจํา ปวช. 1 
11 พนักงานธุรการ ส 3 ลูกจางประจํา ปวส. 1 
12 พนักงานธุรการ ส 2 ลูกจางประจํา ม.ตน 1 
13 พนักงานขับรถยนต ส.2  ลูกจางประจํา ม.3 2 
14 ชางไฟฟา พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี 1 
15 เจาหนาที่บริหารทั่วไป พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี 2 
16 พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี 1 
18 เจาหนาที่พัสดุ  พนักงานทุนหมุนเวียน ปวช. 1 
19 พนักงานขับรถยนต พนักงานทุนหมุนเวียน ปวส. 1 

ฝายตรวจสอบภายใน 2 
1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน พนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี 2 

รวมทั้งสิ้น 74 
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แผนภูมิ  โครงสรางอัตรากําลังคนของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รวม 74 อัตรา มีการบรรจุแตงตั้งในปจจุบัน 

72 อัตรา มีอัตราวางอยูระหวางการสรรหาคัดเลือก 2 อัตราในฝายตรวจสอบภายใน ตามภาพท่ี 7. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  

  

 

 

 
ภาพที่ 7 แผนภูมิโครงสรางอัตรากําลัง 

 

 

 
 
 
 
 

 

ฝายขายและติดตามการ
กระจายวัตถุเสพติด 

 

ฝายจัดซ้ือและงานวิชาการ

ดานวัตถุเสพติด 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ผูอํานวยการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด      

 

อัตรา 

ฝายตรวจสอบภายใน 

ปจจุบัน 

74 72 

อัตรา ปจจุบัน 

 1 

 อัตรา ปจจุบัน 

2 0 

อัตรา ปจจุบัน 

9 9 

อัตรา          ปจจุบัน 

ฝายการเงินและบัญช ี อัตรา ปจจุบัน 

8 8 

ฝายงบประมาณและ

ตรวจสอบใบสําคัญ 

อัตรา ปจจุบัน 

6 6 

ฝายบริหารทั่วไป อัตรา ปจจุบัน 

19 19 

ฝายกฎหมาย อัตรา ปจจุบัน 

2 2 

ฝายนโยบายและ

แผนงาน 

อัตรา ปจจุบัน 

5 5 

1 

22 22 
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บทท่ี 2  
ความตองการและความคาดหวังของคณะกรรมการบริหาร  

ผูบริหาร และผูรับบริการ  

การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมเงินทุนหมนุเวียนยาเสพตดิ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. 
2560 - 2564 และการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยท่ีปรึกษา (วิทยากร) และ
เจาหนาท่ีตัวแทนจากทุกๆ ฝายของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดวยวิธีการเรียนรูและประชุมเชิงปฏิบัติการ            
(learning and workshop) นอกจากนี้ ยังรวบรวมขอมูลความตองการความคาดหวังของคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดผานรายงานการประชุม ความคาดหวังของผูบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจากแบบ
สัมภาษณ และความคาดหวังของผูรับบริการจากการประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําป
งบประมาณ 2560 มาสรุปประเด็นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
(SWOT Analysis) ประมวลไดดังตอไปนี้ 

ความตองการและความคาดหวังของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารและผูรับบริการ  
 

ผูท่ีตองการใหเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด         
เปนอยางไรในอนาคต 

ความตองการ / ความคาดหวัง 

1. คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน    
ยาเสพติด 

1. องคกรท่ีไดรับรางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเดน 

2. องคกรแหงความโปรงใส และเปนธรรม 

3. องคกรท่ีมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

4. องคกรท่ีมีการพัฒนาใหมีการบริหารจัดการท่ีดี  

2. ผูบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 1. องคกรเปนท่ียอมรับของสังคม  
2. องคกรท่ีนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบ        

การใหบริการ 
3. องคกรแหงความสุข รูรักสามัคคี ซื่อสัตย สุจรติ 
4. องคกรท่ียึดประโยชนของลูกคาเปนหลักในการบริการ 
5. องคกรแหงการเรยีนรู 
6. องคกรท่ีเปนเลิศในการจัดหาจําหนายวัตถุเสพติด 
7. องคกรท่ีมีการบริหารบุคลากรอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
8. องคกรท่ีมีการเตบิโต อยางยั่งยืน  
9. องคกรท่ีมีการบริหารในรูปแบบ Service Delivery Unit     
10. องคกรท่ีมีการบริหารจดัการวัตถุเสพติดอยางมคีุณภาพ เพียงพอ ทันตอ

ความตองการของผูรับบริการ 
11. องคกรท่ีไดรับรางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเดน 

3. ผูรับบริการ 1. ตองการใหลดระยะเวลา และข้ันตอนการจําหนาย จนถึงการไดรับสินคา 
2. ตองการเจาหนาท่ีทํางานใหรวดเร็ว และมีความสุภาพมากข้ึน 
3. ตองการใหบริการอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 
4. ตองการความชัดเจนของการประชาสัมพันธท่ีใหขอมูลดานการบริการ 
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รายการวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทยที่กลุมเงินทุนฯ จัดหาและจําหนาย 

 กลมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีพันธกิจในการจําหนายยาเสพติดใหโทษและวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท ใหแกสถานพยาบาลและผูประกอบการตางๆ ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 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 เม็ด/ขวด 

1.4 Codeine phosphate tablet 30 mg 100 เม็ด/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 เม็ด/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 28 แคปซูล/กลอง 

1.18 Morphine sulfate SR capsule 50 mg 28 แคปซูล/กลอง 

1.19 Morphine sulfate SR capsule 100 mg 28 แคปซูล/กลอง 

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

10 หลอด/กลอง 

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

1.22 Morphine sulfate IR tablet 10 mg 100 เม็ด/กลอง 

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

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

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

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

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

1.28 ใบสั่งจายยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 (สมดุ ยส 5) เลม 
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2. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทในประเภท 2 ประกอบดวย 

ลําดับ รายการ ขนาดบรรจ ุ

2.1 Alprazolam tablet 0.25 mg 100 เม็ด/กลอง 

2.2 Alprazolam tablet 0.5 mg 100 เม็ด/กลอง 

2.3 Alprazolam tablet 1.0 mg 100 เม็ด/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 เม็ด/กลอง 

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

2.11 Methylphenidate HCl extended release tablet 18 mg.(concerta 18 mg.) 

     

30 เม็ด/ขวด 

2.12 Methylphenidate HCl extended release tablet 27 mg.(concerta 27 mg.) 

     

30 เม็ด/ขวด 

2.13 Methylphenidate HCl extended release tablet 36 mg.(concerta 36 mg.) 

     

30 เม็ด/ขวด 

2.14 Methylphenidate HCl osmotically controlled release tablet 18 mg. 

    

30 เม็ด/ขวด 

2.15 Methylphenidate HCl osmotically controlled release tablet 36 mg. 

 

    

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 Nitrazepam tablet 5 mg 25 เม็ด/ขวด 

2.19 Phentermine HCl capsule 15 mg 200 แคปซูล/ขวด 

2.20 Phentermine HCl capsule 30 mg 200 แคปซูล/ขวด 

2.21 Phentermine resinate capsule 15 mg 30 แคปซูล/กลอง 

2.22 Phentermine resinate capsule 30 mg 30 แคปซูล/กลอง 

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

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

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

2.26 Zolpidem tartrate tablet 10 mg 20 เม็ด/กลอง 
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 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร  

 การวิเคราะหสวอท (Swot Analysis) คือการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
องคกร ประกอบดวย  

1. ภายในองคกร (7’s) : จุดแข็ง จุดออน (Strength / Weakness) 

       โครงสราง   (Structure) 

       ระบบ       (System) 

       กลยุทธ        (Stratey) 

       สไตลผูบริหาร   (Style) 

       บุคลกร   (Staff)  

       ทักษะ   (Skill) 
       คานิยมรวม  (Shared Value) 

เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกรท้ังภายในและภายนอก ท่ีมีผลกระทบตอการบริหาร
จัดการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด โดยใชแนวคิด SWOT Analysis เพ่ือประเมินสถานการณท่ีมีผลกระทบท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต ประมวลไดดังนี้ 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร เปนการวิเคราะหตาม 7S Model  ผลการวิเคราะห 
จุดแข็ง : Strengths / จุดออน : Weaknesses ดังนี้ 

จุดแข็ง : Strengths จุดออน : Weaknesses 

S1.  งบประมาณมีเพียงพอและจัดสรรไดอยางคลองตัว 

S2.  ผูบริหารใหความสําคัญตอแผนยุทธศาสตรระยะยาว   
      และมีวิสัยทัศนมุงเนนในการพัฒนาองคกรสูความ         
      เปนเลิศ 

S3.  โครงสรางการบริหาร และกรอบอัตรากําลังคน สามารถ   
      กําหนดไดตามความเหมาะสมและตามความจําเปนของงาน   
      เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนในการบริหารและปฏิบัติงาน 

S4. สายการบังคับบัญชาสั้นทําใหการตัดสินใจเปนไปดวยความ 
      รวดเร็ว  

S5. กลยุทธท่ียึดลูกคาเปนหลักในดานการจัดหาและจําหนายวัตถุ 
      เสพติดท่ีใชในทางการแพทย สรางความพึงพอใจและ 
      ตอบสนองความตองการของลูกคา 

S6.  บุคลากรในสายงานหลักฝายจัดซื้อ และฝายขายสวนใหญ   
      เปนผูมีความรู มีประสบการณและมีความเช่ียวชาญเฉพาะ 
      ดาน 

S7.  คอมพิวเตอรมีจํานวนเพียงพอตอบุคลากรเพ่ือใชประโยชน 
      ในการปฏิบัติงาน 1 คนตอ 1 เครื่อง  

W1. คานิยมขององคกรขาดการมีสวนรวม และการรับรู 
       รวมกันของบุคลากร  

W2. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานประชาสัมพันธ เรื่องการรับรูขอมูล 
       ขาวสารของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ ยังไมสามารถทํา 
       ใหผูรับบริการเขาถึงขอมูลไดครบถวน   

W3.  ระบบการแปลงตัวช้ีวัดระดับองคกรลงสูระดับเจาหนาท่ี   
       ขาดการเช่ือมโยงและบูรณาการตอกันสงผลตอการ 
       ประเมินการผลการปฏิบัติงาน ไมสอดคลองกับผลสมัฤทธ์ิ 
       ระดับองคกร ฝายและบุคคล  

W4. บุคลากรสายการสนับสนุนยังขาดความชํานาญงาน          
        ในดานท่ีปฏิบัติ ยึดตดิกับกรอบเดิมๆ สงผลใหการ 
        ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 

W5.  บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ไมม ี
        สวัสดิการและเงินสนับสนุนพิเศษท่ีสอดคลอง 
  กับการปฏิบัติหนาท่ี 

W6. บุคลากรขาดความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมือ  
       อาชีพ  
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จุดแข็ง : Strengths จุดออน : Weaknesses 

 
W7. อัตรากําลังคนยังไมเหมาะสมกับการปฏิบัตหินาท่ีใหม ี
       ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

W8. บุคลากรท่ีมคีวามชํานาญดานนโยบายและแผนงาน  
       ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และดานการบริหาร 
       ทรัพยากรบุคคลยังขาดแคลน ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีขาด 
       ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

W9.  แผนอัตรากําลังคนยังไมไดจดัทําใหสอดคลองกับแนวโนม 
       อัตราการเกษียณอายุของลกูจางประจํา ในอีก 3-5 ป 
       ขางหนา สงผลในการเตรียมบุคลากรไมทันตอความ 
       ตองการในอนาคต 

 W10. แผนการกําหนดเสนทางความกาวหนายังไมมีการจัดทํา  
          สงผลตอขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน  

W11. กระบวนการตรวจรับวัตถุเสพติดบางรายการเกิด 
         ขอผิดพลาด ทําใหผูรบับรกิารขาดความเช่ือมั่น 

 

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร : โอกาสและภัยคุกคาม  
(Opportunity/Threat) 

  2.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมของงาน (Task Enviroment)  
    ลูกคา 
    คูแขง 
    เครือขาย 
    ผูควบคุม 

  2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมท่ัวไป (Pest Model) 
   การเมือง    (Politic)  
   เศรษฐกิจ   (Economic) 
   สังคม       (Social) 
   เทคโนโลย ี (Technology) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พิจารณาจากตัว
แบบ “PEST Analysis” “TASK Analysis” และ “5 Force Model” รายละเอียดดังนี้ 
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โอกาส (Opportunities) สิ่งคุกคาม (Threats) 

O1. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนาและทันสมัย สามารถ    
      นํามาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
      สนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง โดย 
      มุงเนนสูผลสมัฤทธ์ิ 

O2. พระราชบัญญัติเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ทําใหมคีวาม 
      คลองตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O3. สถานพยาบาลท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม 
      มีความตองการใชวัตถุเสพตดิท่ีใชในทางการแพทย มากข้ึน 
      อยางตอเน่ืองซึ่งเปนผลตอการจําหนายเพ่ือกอเกิดรายไดใน 
      อนาคต  

O4. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท พ.ศ.  
      2559 และพระราชบัญญัตยิาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. 2560  
      รองรับการบริหารจดัการวัตถุเสพติดสําหรับใชยามปกติ  
      และภาวะฉุกเฉินเพ่ือความมัน่คงของประเทศ  

O5. บริษัทคูสัญญามีความพึงพอใจในการบริการของเงินทุน 
      หมุนเวียนยาเสพตดิในการจดัหาวัตถุเสพติด 

O6. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดผานการรับรอง 
      คุณภาพและความปลอดภัยในยาสามญั เพ่ือใชทดแทนยา 
      ดั้งเดิม 
O7. ประชากรไทยมีแนวโนมปญหาสภาวะดานสุขภาพการนอน 
      ไมหลับเพ่ิมมากข้ึนประมาณรอยละ 30 และรอยละ 6-10   
      มีปญหาการนอนไมหลับรุนแรงสูงข้ึนเรื่อยๆ สงผลใหมีอัตรา 
      ความตองการใชวัตถุเสพติดสงูข้ึน 
 

T1. วัตถุดิบมตีนทุนเพ่ิมข้ึน สงผลใหตนทุนในการผลิตวัตถุเสพตดิ   
      ท่ีใชในทางการแพทยเพ่ิมสูงข้ึน  

T2. ระเบียบการขายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยไมทันสมัย  
      ทําใหการพัฒนากระบวนการจําหนายวัตถุเสพตดิเปนไปไดยาก  
      สงผลกระทบทําใหไมคลองตวัในการทํางาน และกระบวนการ 
      ทํางานลาชา 

T3. สถานพยาบาลเอกชนบางสวน ไมยอมปฏิบัติตามระเบียบการ 
      ขายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยบอยครั้ง สงผลทําใหไม 
      สามารถตอบสนองไดทันตามความตองการ 

T4. ผูผลิตยายฐานการผลิตและไดหยุดการผลิตช่ัวคราว ทําใหการ 
      จัดหาวัตถุเสพติดบางรายการประสบปญหายาขาดคราว  

T5. บุคลากรทางการแพทยและผูใชยาจํานวนมากยังไมมีความ 
      เช่ือมั่นในคุณภาพของยาสามญั วาจะไดผลทัดเทียมกับยา 
      ตํารับดั้งเดิม 

T6. ปจจุบันมีคูคา (supplier) นอยราย ทําใหองคกรไมมีอํานาจ     
      ในการตอรอง  

T7. ประชากรไทยมีแนวโนมปญหาสภาวะดานสุขภาพการนอน     
      ไมหลับเพ่ิมมากข้ึนประมาณรอยละ 30 และรอยละ 6-10       
      มีปญหาการนอนไมหลับรุนแรงสูงข้ึนเรื่อยๆ สงผลตอการใช  
      ยาท่ีเพ่ิมข้ึน อันอาจกระทบตอการจัดหาวัตถุเสพติดท่ีใชในทาง 
      การแพทยไมเพียงพอ 

T8. ไฟฟาดับเปนระยะเวลานานทําใหอุณหภูมภิายในคลังในสูงข้ึน  
      สงผลทําใหวัตถุเสพตดิเกิดความเสียหายและเสื่อมคณุภาพ 

T9. บริษัท ไปรษณียไทย ผูทําหนาท่ีจัดสงสินคาใหกับเงินทุน 
      หมุนเวียนยาเสพตดิ ทําความเสียหายกับตัวสินคาระหวาง    
      การขนสง 

T10. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมมีอํานาจในการเปนตัวแทน 
        จําหนายวัตถุเสพติด 

T11. กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีกระบวนการวิเคราะหตรวจ 
        คุณสมบัติของคุณภาพวัตถุเสพติดท่ีจําหนายมีความลาชา  
        สงผลทําใหการดําเนินการในการสงตรวจไมเปนไปตาม 
        ระยะเวลาท่ีกําหนด 
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บทท่ี ๓ 
 แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. 2560-2564 

วิสัยทัศน (Vision : V) 

พันธกิจ (Missions : M) 

 M1  จัดหาวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 1 ใหกับสถานพยาบาล       
      ท่ัวประเทศ 

 M2  จําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ใหกับสถานพยาบาล  
                          ท่ัวประเทศ 
 

เปาประสงคขององคกร (Organizational Goal : OG)  

 OG1  มีการจัดหาวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพ  
                           ราคาท่ีเหมาะสม และเพียงพอตอความตองการ 
 OG2  มีการจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมอยางถูกตอง  
                           ครบถวน และรวดเร็ว 

เปาหมาย (Target) 

“ประชาชนปลอดภัย บริการประทับใจ ระบบคุมครองสุขภาพไทยย่ังยืน” 

คานิยมหลัก (Core Value : CV) 

“QSAIE Core Value” 

คุณภาพ2 มาตรฐาน3 ตรวจสอบได4 ประทับใจ5 และเปนธรรม6 

CV1   คุณภาพ  Q  =  Quality 
CV2   มาตรฐาน  S =  Standard 
CV3   ตรวจสอบได A =  Accountability 
CV4   ประทับใจ I = Impression 
CV5   เปนธรรม E = Equality 

 

เปนองคกรหลกัดานคุมครองผูบริโภค และการบริหารจัดการ 
วัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร อุตสาหกรรม  

ดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประชาชนสุขภาพด ี
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ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Issues : SI)  

 

                   ประเด็นยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

                   SI1  ประเด็นยุทธศาสตรดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

                   SI2  ประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพการใหบริการ 

                   SI3  ประเด็นยุทธศาสตรดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

                   SI4  ประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกร 

 

กลยุทธ (Strategies : S) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

SI1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ SI11 
 

จัดหาวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพ ราคาท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอ
ความตองการ 

SI12 จําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรม อยางถูกตอง ครบถวนและรวดเร็ว 

SI2 ดานคุณภาพการใหบริการ 

 

SI21 

 

สรางความพึงพอใจของผูรับบริการเหนือความคาดหมาย  
 กลุมงานหลัก 
 กลุมงานสนับบสนุน 

SI22 

 

ประชาสัมพันธเชิงรุก และการสรางภาพลักษณขององคกรใหม 
 ประชาสัมพันธเชิงรุก (ท้ังภายใน และภายนอก) 
 สรางภาพลักษณขององคกรใหม 

SI3 ดานประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

SI31 ปรับปรุงกระบวนงานหลักเขาสูคุณภาพมาตรฐานสากล  

 ปรับปรุงกระบวนงานจัดหาวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรมเขาสูคุณภาพมาตรฐานสากล 

 ปรับปรุงกระบวนงานจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทาง
การแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรมเขาสูคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
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(ตอ) 

SI3 ดานประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

SI32 ปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนเขาสูคุณภาพมาตรฐานสากล  
 ปรับปรุงกระบวนงานบัญชีใหถูกตอง รวดเร็ว  ตรวจสอบได 
 ปรับปรุงกระบวนงานงบประมาณและตรวจสอบใบสําคัญให

ครบถวน ถูกตอง คุมคา 
 ปรับปรุงกระบวนงานบริหารท่ัวไปใหถูกตอง รวดเร็ว  

ประทับใจ 
 ปรับปรุงกระบวนงานกฎหมายใหทันสมัย ถูกตอง  เท่ียงธรรม 
 ปรับปรุงกระบวนงานนโยบายและแผนงานอยางรเิริ่ม       

บูรณาการ มีสวนรวม  

SI4 ดานการพัฒนาองคกร SI41 บริหารทรัพยากรบุคคลสูความเปนมืออาชีพ 
 กลยุทธการจัดหาทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธการใหรางวัลทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธการปองกันทรัพยากรบุคคล 

SI42 พัฒนาระบบสารสนเทศใหถูกตอง ทันสมัย ใชประโยชนไดจริง 

SI43 พัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดสูการเปนองคกรหลักดาน
คุมครองผูบริโภค และการบริหารจัดการวัตถุเสพติด  
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แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. 2560-2564 

 
 
 

SI1 ประเด็นยุทธศาสตรดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

SI11   กลยุทธการจัดหาวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพ ราคาท่ีเหมาะสม และเพียงพอตอความตองการ    
 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ Strategic Objectives ตัวชี้วัด Key Performance Indicator คาเปาหมาย Target โครงการริเริ่ม Initiative Project 
60 61 62 63 64 

1. เพ่ือใหมีวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรม เพียงพอและมีประสทิธิภาพในการจําหนาย 

รอยละของการจัดหาวัตถุเสพติดท่ีใช
ในทางการแพทยฯ ใหเพียงพอตอการ
จําหนาย 

- - 100 

 

100 

 

100 

 

1) โครงการจัดทําแผนการจดัหาวัตถุเสพตดิ
ประจําป 

2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบคลังสินคาใหมปีระสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

รอยละของวัตถุเสพตดิมีปรมิาณคงคลัง
ถูกตองตามบัญชี 

- - 100 100 100 2) โครงการบริหารจัดการคลังเก็บวัตถุเสพตดิ 

SI12   กลยุทธการจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม อยางถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว 

1. เพ่ือจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร 
อุตสาหกรรมใหถูกตอง  

2. เพ่ือจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร 
อุตสาหกรรมใหครบถวน 

3. เพ่ือจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร 
อุตสาหกรรมใหรวดเร็ว 

1) รอยละของการจําหนายวัตถุเสพตดิ 
ท่ีใชในทางการแพทยใหถูกตอง 

2) รอยละของการจําหนายวัตถุเสพตดิ 
ท่ีใชในทางการแพทยใหครบถวน 

3) รอยละของการจําหนายวัตถุเสพตดิ
ท่ีใชในทางการแพทยใหรวดเร็ว 

 

- 

 
- 

 

- 

- 

 
- 

 

- 

100 

 
100 
 

100 

100 

 
100 
 

100 

100 

 
100 
 

100 

โครงการระบบตรวจสอบซ้ําในกระบวนการ
จําหนายวัตถุเสพตดิ 
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SI2 ประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพการใหบริการ 

SI21   กลยุทธการสรางความพึงพอใจของผูรับบริการเหนือความคาดหมาย  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ Strategic Objectives ตัวชี้วัด Key Performance Indicator คาเปาหมาย Target โครงการริเริ่ม Initiative Project 
60 61 62 63 64 

1.  เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ 

1) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

- 

 

- 

 

75 

 

80 

 

85 

 

1) โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

2) ระดับความสําเรจ็ของการทบทวน
ระบบการจัดการขอรองเรียน 

- - 5 5 5 2) โครงการทบทวนระบบการจัดการขอ
รองเรียน 

3) รอยละของจํานวนขอรองเรียนท่ีไดรับ
การแกไข 

100 100 100 100 100 

2.  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการของการบริการใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามท่ีมุงหวัง  

 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปรับปรุงการใหบริการจากผลสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

- - 5 5 5 3) โครงการปรับปรุงการใหบริการจากผล
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

3.  เพ่ือสรางความสมัพันธอันดีระหวางเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 
และผูรับบริการ 

ระดับความพึงพอใจในการบริการของ
ผูรับบริการในระดับมากข้ึนไปไมนอยกวา
รอยละ 70 

 -  - 70 72 75 4) โครงการติดตั้งเครื่องบันทึกขอมูลความ   
พึงพอใจการรับบริการและประเมนิผล 

SI22   กลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุก และการสรางภาพลักษณขององคกร 

เพ่ือประชาสมัพันธองคกรใหผูรับบริการไดรับรูเก่ียวกับเงินทุน
หมุนเวียนอยางสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง 

 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําการ
ประชาสมัพันธองคกร 

  3 4 5 1) โครงการประชาสัมพันธ ทว. องคกรหลัก
ดานคุมครองผูบรโิภค และการบรหิาร
จัดการวัตถุเสพตดิ 
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SI3 ประเด็นยุทธศาสตรดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

SI31   กลยุทธการปรับปรุงกระบวนงานหลักเขาสูคุณภาพมาตรฐานสากล  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ Strategic Objectives ตัวชี้วัด Key Performance Indicator คาเปาหมาย Target โครงการริเริ่ม Initiative Project 
60 61 62 63 64 

1.  เพ่ือปรัปปรุงกระบวนการจัดหาวัตถุเสพตดิท่ีใชในทาง
การแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดซือ้/จัดจาง
ผลิตวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย 

- - 5 5 5 1) โครงการปรับปรุงกระบวนการจัดหาวัตถุ   
เสพติด 

2.  เพ่ือปรับปรุงระบบซอฟแวรต โมดลูระบบงานขาย ใหเปนไป 

ตามกฎหมายใหมท่ีเก่ียวของ 

2. ระดับความสําเร็จของดําเนินโครงการ

แกไขปรับปรุงซอฟแวต ระบบงานขาย 

- - 5 5 5 2) โครงการ แกไขปรับปรุงซอฟแวตโมดลู

ระบบงานขาย  

SI32   กลยุทธการปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนเขาสูคุณภาพมาตรฐานสากล  

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการใชจายเงิน
งบประมาณใหมีความถูกตอง ครบถวน และคุมคา 

1) ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําคําขอ
งบประมาณใหแลวเสรจ็ภายในระยะ เวลาท่ี
กําหนด 

- - 5 5 5 1) โครงการจัดทําคําของบประมาณประจําป 

 

2) ลดคาใชจายงบประมาณรอยละ 5 ของ
การบริหารจัดการ 

- - 3 4 5 2) โครงการควบคุมและตดิตามผลการ
เบิกจายงบประมาณตามแผนปฏบัิติการ
ประจําป  

3) จํานวนของรายงานผลดานการเงิน
งบประมาณเงินทุนฯ เปนรายเดือน 

- - 12 12 12 3) โครงการจัดทํารายงานผลดานการเงิน
งบประมาณเงินทุนฯ เปนรายเดือน 

2. เพ่ือพัฒนาใหการดําเนินการดานการเงินและบัญชีเปนไป
ดวยความถูกตอง รวดเร็ว และตรวจสอบได 

1) รอยละความถูกตองของการรบัและเบิก
จายเงิน 

- - 100 100 100 4) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบความ
ถูกตองของการรับและเบิกจายเงิน 

2) รอยละของการลดระยะเวลาการรับและ
เบิกจายเงิน 

- - 70 60 50 5) โครงการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน    
การรับและเบิกจายเงิน 

3) รอยละความถูกตองของการจดัทําบัญชี - - 100 100 100 6) โครงการจดัทําแผนการตรวจสอบความ
ถูกตองของการบันทึกบัญชี 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ Strategic Objectives ตัวชี้วัด Key Performance Indicator คาเปาหมาย Target โครงการริเริ่ม Initiative Project 
60 61 62 63 64 

3. เพ่ือพัฒนากระบวนงานนโยบายและแผนงานใหมีการริเริ่ม 
บูรณาการ และมีสวนรวม 

 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานจัดทําแผนยุทธศาสตร 

- - 5 5 5 7) โครงการจัดทํา/ ทบทวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนยุทธศาสตร
อยางริเริ่ม บูรณาการ และมสีวนรวม 

4. เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานบริหารท่ัวไปใหถูกตอง รวดเร็ว 
ประทับใจ 

 

1. รอยละของผูเขารวมโครงการอบรมเขาใจ
ระเบียบพัสดมุากข้ึน 

  80 85 90 8) โครงการอบรมความรูตาม พรบ.การจัดซื้อ 
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

2. ระดับความสําเร็จการจัดทําข้ันตอนการ
ใหบริการ 

  5 5 5 9) โครงการจัดทําข้ันตอนการใหบริการ 

3. รอยละของการลดระยะเวลาในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดลุดลงรอยละ 20 

  80 90 100 10) โครงการจดัทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดานการจดัหาพัสด ุ

5. เพ่ือแกไขปรับ ปรุงระเบียบ ใหทันสมัย ถูกตอง  เท่ียงธรรม ระดับความสําเร็จของการแกไขปรบัปรุง
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียน    
ยาเสพตดิ 

- - 5 5 5 11) โครงการแกไขปรับปรุงระเบียบท่ี
เก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
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SI4. ประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคการ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ Strategic Objectives ตัวชี้วัด Key Performance 
Indicator 

คาเปาหมาย Target โครงการริเริ่ม Initiative Project 
60 61 62 63 64 

SI41   กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลสูความเปนมืออาชีพ (การจัดหา การใหรางวัล การพัฒนา การปองกันรักษาทรัพยากรบุคคล) 

เพ่ือบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสูการทํางานแบบ    
มีมาตรฐานสูง 

1. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
บุคลากรโดยยึดหลัก Competency 
Base Development และการ
ถายทอด KPI  

  5 

 

5 

5 

 

5 

5 

 

5 

1) โครงการปรับปรุงโครงสราง Right Sizing 

2) โครงการจัดทํา Performance Agreement 

3) โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ 

4) โครงการจัดการความรู KM for Inovation 

5) โครงการพัฒนาบุคลากร ทว. สูความเปนมืออาชีพ 

6) โครงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร 

SI42   กลยุทธการพัฒนาระบบสารสนเทศใหถูกตอง ทันสมัย ใชประโยชนไดจริง 

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง และควบคุมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตอการกาวสูการเปน Digital 
Economic           

 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 
ปรับปรุง และควบคุม ระบบ
สารสนเทศของกลุมเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพตดิใหเปนไปตามนโยบาย 
Digital Economic ของรัฐบาล 

- - 5 5 5  1) โครงการจัดทําระบบเงินทุนหมนุเวียนยาเสพติดดิจิตอล 
 

2) โครงการออกแบบกระบวนการทํางานใหมใหเหมาะสม
ตอกาล 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ Strategic Objectives ตัวชี้วัด Key Performance 
Indicator 

คาเปาหมาย Target โครงการริเริ่ม Initiative Project 
60 61 62 63 64 

SI43   กลยุทธการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดสูการเปนองคกรหลกัดานคุมครองผูบริโภค และการบริหารจัดการวัตถุเสพติด 

1. เพ่ือพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดสูการเปนองคกร
หลักดานคุมครองผูบริโภค และการบริหารจัดการวัตถุ   
เสพติด                    

ระดับความสําเร็จของโครงการ      
ในการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียน      
ยาเสพตดิสูการเปนองคกรหลัก    
ดานคุมครองผูบรโิภค และการ
บริหารจดัการวัตถุเสพติด 

- - 4 5 5 1) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร 

2) โครงการทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

3) โครงการทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4) โครงการปองกันลวงหนาปญหาไมมี (R&M) 

5)  โครงการ PMQA 

2. เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ
มีบทบาทในการกํากับดูแลเงินทุนหมุนเวียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนครั้งของระบบงานตางๆ ไดรับ
การติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และ 
พิจารณารอบดานอยางตอเน่ืองโดย
ผานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

6 6 6 6 6 6) โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ 
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ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของแผนยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 

SI1 ประเด็นยุทธศาสตร
ดานประสิทธิผลตาม   
พันธกิจ 

• กลยุทธการจัดหาวัตถุเสพติดท่ีใช
ในทางการแพทย วิทยาศาสตร และ
อุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพ ราคา ท่ี
เหมาะสม และเพียงพอตอความ
ตองการ  

• กลยุทธการจําหนายวัตถุเสพตดิท่ีใช
ในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรม อยางถูกตอง ครบถวน 
และรวดเร็ว 

• มีวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการ 
แพทยเพียงพอความตองการ
ของผูรับบริการ 

• บริหารจดัการกระบวนการ
จําหนายวัตถุเสพตดิมีความ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 

• การบริหารจัดการสินคาคง
คลังมีจํานวนเพียงพอ และ
ทันเวลาตามความ ตองการ
ของผูรับบริการ 

• ผูรับบริการไดรับสินคาเร็ว
ข้ึน ถูกตองและครบถวน 

 
 

SI2 ประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพการใหบริการ 

• กลยุทธการสรางความพึงพอใจของ
ผูรับบริการเหนือความคาดหมาย 

• กลยุทธการประชาสมัพันธเชิงรุก และ
การสรางภาพลักษณขององคกร 

• ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึน 

• มีชองทางการเผยแพร
ประชาสมัพันธมากข้ึน 

• สรางสมัพันธภาพอันดีกับ
ผูรับบริการใหเพ่ิมมากข้ึน 

• ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสยีมีความพึงพอใจ  

• ผูบริการของเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ ไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารไดมาก
ข้ึน 

• มีภาพลักษณท่ีดีกับ
ผูรับบริการและเครือขาย
ใหเพ่ิมมากข้ึน 

SI3 ประเด็นยุทธศาสตร
ดานประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

• กลยุทธการปรับปรุงกระบวนงานหลัก
เขาสูคณุภาพมาตรฐานสากล 

• กลยุทธการปรับปรุงกระบวนงาน
สนับสนุนเขาสูคณุภาพมาตรฐานสากล  

• สามารถดําเนินการปรับปรุง
กระบวนงานหลักใหแลวเสร็จ 

• สามารถดําเนินการปรับปรุง
กระบวนงานสนับสนุนใหแลว
เสร็จ 

•  กระบวนงานหลักมี
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน 

• กระบวนงานหลักมี
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน 

SI4 ประเด็นยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาองคกร 

• กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลสู
ความเปนมืออาชีพ 

• กลยุทธการพัฒนาระบบสารสนเทศให
ถูกตอง ทันสมัย ใชประโยชนไดจรงิ 

• กลยุทธการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียน  
ยาเสพตดิสูการเปนองคกรหลักดาน
คุมครองผูบริโภค และการบริหาร
จัดการวัตถุเสพตดิ 

 
 

• บุคลากรมีความรู และความ
ชํานาญตาม Competency 
Base Development อยางมี
ประสิทธิภาพ  

• ดํ า เ นิ นก า ร พัฒนา ร ะบ บ
สารสนเทศแลวเสร็จ 

• ดําเนินงานโครงการในการ
พัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยา
เสพติดสูการเปนองคกรหลัก
ดานคุมครองผูบรโิภค และ
การบริหารจัดการวัตถุเสพตดิ
แลวเสร็จ 

• มีการติดตามการดําเนินงาน
อยางตอเน่ือง  

 

• บุคลากรมีสมรรถนะสูง
และปฏิบัติงานไดอยางมือ
อาชีพ 

• ระบบสารสนเทศสามารถ
ใชงานไดตรงตามความ
ตองการของผูใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ
กาวไปสูการเปนองคกร
หลักดานคุมครองผูบริโภค 
และการบริหารจัดการวัตถุ
เสพติด 

• ผลการดําเนินการเงินทุน
หมุนเวียนอยูในเกณฑดีถึง
ดีมาก 
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              แผนที่ยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                               

วิสัยทัศน  
เปนองคกรหลักดานคุมครองผูบริโภค และการบริหารจัดการวัตถเุสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร อุตสาหกรรม             

ดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 

 
พันธกิจ     1. จัดหาวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมใหกับสถานพยาบาลท่ัวประเทศ 

              2. จําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมใหกับสถานพยาบาลท่ัวประเทศ 
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กลยุทธปรับปรุงกระบวนงานหลัก             

เขาสูคุณภาพมาตรฐานสากล 

กลยุทธจัดหาวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม 

อยางมีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม และเพียงพอตอความตองการ 
กลยุทธจําหนายวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม       

อยางถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว 

กลยุทธสรางความพึงพอใจของ

ผูรับบริการเหนือความ

คาดหมาย 

 กลยุทธปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุน                

เขาสูคุณภาพมาตรฐานสากล 

กลยุทธประชาสมัพันธเชิงรุก 

และการสรางภาพลักษณของ

องคกร 

 

กลยุทธพัฒนาระบบสารสนเทศใหถูกตอง ทันสมัย    

ใชประโยชนไดจริง 

กลยุทธพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดสูการเปน   

องคกรหลักดานคุมครองผูบริโภค และการบริหารจัดการ

วัตถุเสพติด 

 

กลยุทธบริหารทรัพยากรบุคคลสูความเปนมืออาชีพ 
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ความเช่ือมโยง สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

แผนยุทธศาสตรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

วิสัยทัศน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วิสัยทัศน เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

“เปนองคกรหลักดานคุมครองผูบริโภค                                 
และสงเสริมผูประกอบการดานผลติภัณฑสขุภาพ                     

เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” 

“เปนองคกรหลักดานคุมครองผูบริโภคและการบริหารจัดการ    
วัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร อุตสาหกรรม 

ดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” 

พันธกิจสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พันธกิจเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

1. พัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพ่ือการ
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย ถูกตอง และเหมาะสม 

2. สงเสริมและพัฒนาการประกอบการใหมีศักยภาพแขงขัน
ในระดับสากล เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกจิของประเทศ 

3. ควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพ 
ปลอดภัย และมีประสิทธิผล 

4. สงเสริมความมั่นคงดานผลิตภัณฑ เพ่ือใหคนไทยสามารถ
เขาถึงไดในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน 

1. จัดหาวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมใหกับสถานพยาบาลท่ัวประเทศ 

2. จําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมใหกับสถานพยาบาลท่ัวประเทศ 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 

แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบและกลไกการคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ  

ประกอบดวย 4 กลยุทธ 

      พัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแลและสงเสริม
ผลิตภัณฑสขุภาพใหไดมาตรฐาน และเอ้ือตอการ
สงเสริมเศรษฐกจิของประเทศ 

      สงเสริมใหผูประกอบการรับผิดชอบตอการ
ประกอบการของตนเองใหมีมาตรฐาน และ       
ความปลอดภัย 

      ถายโอนภารกิจงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพไปใหหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอ่ืน 

      สรางและพัฒนาเครือขายการดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ รวมท้ังประสาน  
ความรวมมือในการดําเนินงานตรวจสอบ เฝาระวัง   
ใหมีประสิทธภิาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาและยกระดับองคการใหมี
สมรรถนะสูง 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกร 
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บทท่ี 4 

การแปลงยุทธศาสตร สูแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ มี 3 โครงการ 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลําดับความสําคัญ
ของโครงการ    ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑. โครงการจัดทํา
แผนจัดหาวัตถุ 
เสพติดประจาํป 

เพ่ือใหมีวัตถุ
เสพติดท่ีใชใน
ในทางการ 
แพทย 
วิทยาศาสตร 
และ
อุตสาหกรรม 
เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละของการ
จัดหาวัตถุเสพตดิ
ท่ีใชในทาง
การแพทย         
ใหเพียงพอตอ   
การจําหนาย 

รอยะ
ละ 

100 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตามข้ัน 
ตอน/
กิจกรรม 

   

 

         

- หัวหนาฝาย
จัดซื้อ 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 1  

ตัวชี้วัด ที ่1.2 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน
(บันทึกขอตกลง) 

2. โครงการบริหาร
จัดการคลังเก็บวัตถุ
เสพติด 

 

เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
คลังสินคาใหมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

รอยละของวัตถุ
เสพติดมีปรมิาณ
คงคลังถูกตองตาม
บัญชี 

 

 

 

 

 

รอย
ละ 

100 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตามข้ัน 
ตอน/
กิจกรรม        

 

    

- หัวหนาฝาย
จัดซื้อ 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 1  

ตัวชี้วัด ที ่1.2 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน
(บันทึกขอตกลง) 
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กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลําดับความสําคัญ
ของโครงการ    ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

3. โครงการระบบ
ตรวจสอบซ้ําใน
กระบวนการ
จําหนายวัตถุ 
เสพติด  

เพ่ือจําหนาย
วัตถุเสพตดิท่ี
ใชในทาง
การแพทย 
วิทยาศาสตร 
และ
อุตสาหกรรม 
ใหถูกตอง 
ครบถวน และ 
รวดเร็ว 

 

รอยละของการ
จําหนายวัตถุ    
เสพติดท่ีใชทาง
การแพทย        
ใหถูกตอง 
ครบถวน 
รวดเร็ว 

รอย
ละ 

100 

จัดทํา
โครงการ
และ
ดําเนินการ
ตาม
ข้ันตอน/
กิจกรรม 

       

 

 

   

- 

 

หัวหนาฝาย
ขาย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 1  

ตัวชี้วัด ที ่3.3  
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน (บันทึก
ขอตกลง) 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ มี  5  โครงการ 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลําดับความสําคัญ
ของโครงการ    ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑. โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

เพ่ือสํารวจ
ความพึงพอใจ
ของ
ผูรับบริการ 

รอยละความพึง
พอใจของผูมีสวน
ไดสวนเสียท 

• ผูซื้อ 

• ผูขาย 

 

 
 

75 

90 

 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน/
กิจกรรม 

   

 

         

100,000.- หัวหนาฝาย
ขาย 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 2  

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

2. โครงการ
ทบทวนระบบการ
จัดการขอรองเรียน 

เพ่ือให
ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ
และมีความ
เช่ือมั่นตอ
กระบวนการ
ทํางานของ
กลุมเงินทุนฯ 

 ระดับ
ความสําเร็จของ
โครงการทบทวน
ระบบการจัดการ
ขอรองเรียน 

 รอยละของ
จํานวนขอ
รองเรียนไดรับ
การแกไขภายใน
ระยะเวลาท่ี
กําหนด 

 

 

 

 

ระดับ
5 

 

 

รอยละ 
100 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน/
กิจกรรม 

 

 

     

 

    

- ฝาย
นโยบาย 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 2  

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 
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กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลําดับความสําคัญ
ของโครงการ    ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

3. โครงการปรับ 
ปรุงการใหบริการ
จากผลสํารวจความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

เพ่ือปรับปรุง
กระบวนงาน
ใหบริการใหมี
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิ 
ผลตามคา
ความคาดหวัง 

 

ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุง
การดําเนินงาน 
ตามแผนปรับปรุง
การใหบริการ 

ระดับ 
4 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน /
กิจกรรม 

       

 

 

 

  

- 

 

คณะทํางาน
/ทุกฝาย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 2  

 

4. โครงการติดตั้ง
เครื่องบันทึกขอมูล
ความพึงพอใจการ
รับบริการและ
ประเมินผล 

เพ่ือเพ่ิมชอง
ทางการวัด
ระดับความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 
70 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน /
กิจกรรม 

 

       

 

    

100,000.- 

 

หัวหนาฝาย
ขาย 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 2  

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

5. โครงการ
ประชาสมัพันธ ทว. 
องคกรหลักดาน
คุมครองผูบริโภค
และการบริหาร
จัดการวัตถุเสพตดิ 

เพ่ือประชา 
สัมพันธองคกร
ใหผูรับบริการ
ไดรับรู 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ
ประชาสมัพันธ 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการ
และ
ดําเนินการ
ตามข้ันตอน 

 

       

 

    

200,000 ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 2  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มี  13  โครงการ 

กิจกรรม/แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลําดับความสําคัญ
ของโครงการ    ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. โครงการปรับ 
ปรุงกระบวนการ
จัดหาวัตถุเสพตดิ
ท่ีใชในทาง
การแพทย 

เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการ
จัดหาวัตถุเสพ
ติดท่ีใชในทาง
การแพทย 

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดซื้อ/
จัดจางผลิต วัตถุ
เสพติดท่ีใช
ในทางการแพทย 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน /
กิจกรรม 

   

 

         

- หัวหนาฝาย
จัดซื้อ 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

2. โครงการแกไข
ปรับปรุงซอฟแวร
โมดลูงานขาย 

เพ่ือปรับปรุง
ซอฟแวร โมดลู
งานขายใหสอด
รับกับพรบ.วัตถุ
ท่ีออกฤทธ์ิตอ
จิตและประสาท 
พ.ศ. 2559 
และ พรบ.ยา
เสพติดใหโทษ 
พ.ศ. 2560 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการฯ 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน /
กิจกรรม        

 

    

200,000.- หัวหนาฝาย
ขาย 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

3. โครงการจัดทํา
คําของบประมาณ 
ประจําป 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการใช
จายเงิน
งบประมาณ    
ใหถูกตอง
ครบถวน คุมคา 

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําคํา
ของบประมาณ  
ใหแลวเสร็จภาย 
ในระยะเวลา      
ท่ีกําหนด 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน /
กิจกรรม 

       

 

    

- 

 

หัวหนาฝาย
งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 
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กิจกรรม/แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลําดับความสําคัญ
ของโครงการ    ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

4. โครงการ
ติดตามการ
เบิกจายงบ 
ประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

 

เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการใชจาย 
เงินงบประมาณ    
ใหถูกตอง
ครบถวน คุมคา 

 

ระดับความสําเร็จ
ของการลด
คาใชจาย
ประมาณรอยละ 
5 ของการ
บริหารจดัการ 

ระดับ 
3 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน /
กิจกรรม 

       

 

    

- หัวหนาฝาย
งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

5. โครงการจัดทํา
รายงานสรุปผล
ดานการเงิน
งบประมาณ
เงินทุนฯ เปนราย
เดือน 

พ่ือเพ่ิมประสิทธิ
ภาพการบรหิาร
จัดการใชจาย 
เงินงบประมาณ    
ใหถูกตอง
ครบถวน คุมคา 

 

จํานวนของ
รายงานผลดาน
การเงิน
งบประมาณ
เงินทุนฯเปนราย
เดือน 

12 จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน /
กิจกรรม 

       

 

    

- หัวหนาฝาย
งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

6. โครงการจัดทํา
แผนการ
ตรวจสอบความ
ถูกตองของการรับ
และเบิกจายเงิน 

เพ่ือพัฒนาการ
ดําเนินงานดาน
การเงินและ
บัญชีเปนไปดวย
ความถูกตอง 
รวดเร็ว และ
ตรวจสอบได 

 

 
 

รอยละความ
ถูกตองของการ
รับและเบิก
จายเงิน 

100 จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน /
กิจกรรม        

 

    

- หัวหนาฝาย
การเงินและ
บัญชี 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 
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กิจกรรม/แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลําดับความสําคัญ
ของโครงการ    ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

7. โครงการจัดทํา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการรับ
และเบิกจายเงิน 

 

 

เพ่ือพัฒนาการ
ดําเนินงานดาน
การเงินและ
บัญชีเปนไปดวย
ความถูกตอง 
รวดเร็ว และ
ตรวจสอบได 

รอยละของ
กระบวนการ
ทํางานลด
ระยะเวลาในการ
รับและการเบิก
จายเงินลงรอยละ 
5 ถึง รอยละ 25 

100 จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน /
กิจกรรม 

       

 

    

 - หัวหนาฝาย
การเงินและ
บัญชี 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

8. โครงการจัดทํา
แผนการ
ตรวจสอบความ
ถูกตองของการ
บันทึกบัญชี 

 

เพ่ือพัฒนาการ
ดําเนินงานดาน
การเงินและ
บัญชีเปนไปดวย
ความถูกตอง 
รวดเร็ว และ
ตรวจสอบได 

รอยละความ
ถูกตองของการ
จัดทําบัญชี 

100 จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน /
กิจกรรม 

       

 

    

 - หัวหนาฝาย
การเงินและ
บัญชี 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

9. โครงการ
จัดทํา/ทบทวน
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดาน
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรอยาง
ริเริม่ บูรณาการ
และมสีวนรวม 

 

 

เพ่ือพัฒนา
กระบวนงาน
จัดทําแผน
ยุทธศาสตร ให
เปนมาตรฐาน  

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
มาตรฐานคูมือ
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 

ระดับ 

5 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน /
กิจกรรม        

 

    

- ฝาย
นโยบาย
และ
แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 
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กิจกรรม/แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลําดับความสําคัญ
ของโครงการ    ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

10. โครงการ
อบรมความรูตาม
พรบ.การจดัซื้อจัด
จางและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

เพ่ือปรับปรุง
กระบวนงาน
บริหารท่ัวไปให
ถูกตอง รวดเร็ว 
ประทับใจ 

 ระดับ
ความสําเร็จของ
การจัดโครงการ
อบรม 

 รอยละ 80 
ของผูเขาอบรมมี
ความรูความ
เขาใจพรบ. 
จัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มากข้ึน 

ระดับ 
5 

 
 

รอยละ 
80 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน/
กิจกรรม 

       

 

    

100,000.- หัวหนาฝาย
บริหาร
ท่ัวไป 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

11. โครงการ
จัดทําข้ันตอนการ
ใหบริการ 

เพ่ือปรับปรุง
กระบวนงาน
บริหารท่ัวไปให
ถูกตอง รวดเร็ว 
ประทับใจ 

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
ข้ันตอนการ
ใหบริการ 

 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน /
กิจกรรม 

       

 

    

-  หัวหนาฝาย
บริหาร
ท่ัวไป 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

12. โครงการ
จัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
ดานการจดัหา
พัสด ุ

เพ่ือปรับปรุง
กระบวนงาน
บริหารท่ัวไปให
ถูกตอง รวดเร็ว 
ประทับใจ 

 

รอยละของการ
ลดระยะเวลาใน
การดําเนินการ
จัดหาพัสดุ ลง 
รอยละ 5 - 25 

รอยละ 
20 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน /
กิจกรรม 

       

 

    

- หัวหนาฝาย
บริหาร
ท่ัวไป 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 
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กิจกรรม/แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลําดับความสําคัญ
ของโครงการ    ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

13. โครงการ
แกไขปรับปรุง
ระเบียบท่ี
เก่ียวของกับ
เงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพตดิ 

เพ่ือแกไข
ปรับปรุง
กฎหมายและ/
หรือ ระเบียบท่ี
เก่ียวของกับ
เงินทุนฯ ให
ถูกตอง ทันกาล 
เท่ียงธรรม 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ แกไข
ปรับปรุงฯ 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการ
และ
ดําเนินการ
ตามข้ันตอน 
/กิจกรรม 

       

 

    

50,000.- หัวหนาฝาย
กฎหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร  ม ี 14  โครงการ 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลําดับความสําคัญ
ของโครงการ    ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑. โครงการ
ปรับปรุงโครงสราง 
Right Sizing 

เพ่ือบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลสูการ
ทํางานแบบมี
มาตรฐานสูง 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน 
การดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตามข้ัน 
ตอน/
กิจกรรม 

   

 

         

200,000 ฝาย
นโยบาย 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2. โครงการจัดทํา 
Performance 
agreement 

เพ่ือบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลสูการ
ทํางานแบบมี
มาตรฐานสูง 

ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
บุคลากร โดยยดึ
หลัก 
Competency 
Base 
Development 

ระดับ 
5 

 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตามข้ัน 
ตอน/
กิจกรรม 

       

 

    

- ฝาย
นโยบาย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3. โครงการพัฒนา
บุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ 

เพ่ือบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลสูการ
ทํางานแบบมี
มาตรฐานสูง 

 

 

 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการพัฒนา
บุคลากร ตามแผน 
IDP 

 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตามข้ัน 
ตอน/
กิจกรรม 

       

 

    

50,000- 

 

ฝาย
นโยบาย  

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 



ทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

July 18, 2017 
 

กลุมเงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด   | FDA  หนา ๔๙ 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลําดับความสําคัญ
ของโครงการ    ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

4. โครงการจัดการ
ความรู KM for 
Inovation 

เพ่ือบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลสูการ
ทํางานแบบมี
มาตรฐานสูง 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการฯ 

ระดับ 

5 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตามข้ัน 
ตอน/
กิจกรรม  

       

 

   

30,000.- ฝาย
นโยบาย 
และแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5. โครงการพัฒนา
บุคลากร ทว.สูความ
เปนมืออาชีพ (OD) 

เพ่ือบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลสูการ
ทํางานแบบมี
มาตรฐานสูง 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการฯ 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตามข้ัน 
ตอน/
กิจกรรม  

           

500,000.- ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

6. โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

เพ่ือบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลสูการ
ทํางานแบบมี
มาตรฐานสูง 

รอยละความพึง
พอใจของ
เจาหนาท่ีเงินทุนฯ 
มีคะแนนความพึง
พอใจ รอยละ 90 

รอย
ละ 
90 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตามข้ัน 
ตอน/
กิจกรรม  

           

- ฝาย
นโยบาย
และแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

7. โครงการจัดทํา
ระบบเงินทุน
หมุนเวียน         
ยาเสพตดิดจิติอล 

เพ่ือพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
เงินทุนฯ ให
ทันกาล และ
ถูกตอง       
ใชประโยชน 
ไดจริง 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการฯตาม
แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

ระดับ 
5 

ตามแผน 
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
และแผน 
ปฏิบัติการ
สารสนเทศฯ 

  

 

         

15 ลานบาท ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน/

คณะทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 
ดานการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
และดิจิทัล 
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กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลําดับความสําคัญ
ของโครงการ    ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

8. โครงการ
ออกแบบ
กระบวนการ
ทํางานใหมให
เหมาะสมตอกาล 

เพ่ือติดตาม 
ปรับปรุง
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบ
สารสนเทศ
เงินทุนฯ 

ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการ 

จัดทํา BPMN และ
การจัดการความรู
ในระบบงาน 
สารสนเทศ ของ
กลุมเงินทุนฯ 

ระดับ 

5 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตามข้ัน 
ตอน/
กิจกรรม 

  

 

         

76,500.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4  

ตัวชี้วัดที่ 4.3 
ดานการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
และดิจิทัล 

9. โครงการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร 

 

เพ่ือพัฒนา
เงินทุนฯ สูการ
เปนองคกรหลัก 
ดานคุมครอง
ผูบริโภค และ
การบริหาร
จัดการวัตถุ   
เสพติด                    

ระดับความสําเร็จ
ของโครงการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตรเงินทุน
หมุนเวียนยา   
เสพติด ตามเกณฑ
บันทึกขอตกลง 

 

ระดับ 
5 

ประมิน
ข้ันตอนตาม
เกณฑบันทึก
ขอตกลง
และประเมิน
ระดับ
คะแนนตาม
กิจกรรมท่ี
กําหนด 

   

 

         

310,000.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 
บทบาทคณะ 
กรรมการทุน
หมุนเวียน 

10. โครงการ
ทบทวนแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

 

 

 

เพ่ือพัฒนา
เงินทุนฯ สูการ
เปนองคกรหลัก 
ดานคุมครอง
ผูบริโภค และ
การบริหาร
จัดการวัตถุ   
เสพติด 

ระดับความสําเร็จ
ของโครงการ
ทบทวนแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคลตามเกณฑ
บันทึกขอตกลง 

ระดับ 

5 

ประมิน
ข้ันตอนตาม
เกณฑบันทึก
ขอตกลง
และประเมิน
ระดับ
คะแนนตาม
กิจกรรมท่ี
กําหนด 

 

 

           

156,000.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลําดับความสําคัญ
ของโครงการ    ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

11. โครงการ
ทบทวนแผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

เพ่ือพัฒนา
เงินทุนฯ สูการ
เปนองคกรหลัก 
ดานคุมครอง
ผูบริโภค และ
การบริหาร
จัดการวัตถุ   
เสพติด 

ระดับความสําเร็จ
ของโครงการ
ทบทวนแผน
แมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร ตาม
เกณฑบันทึก
ขอตกลง 

ระดับ 

5 

ประมิน
ข้ันตอนตาม
เกณฑบันทึก
ขอตกลง
และประเมิน
ระดับ
คะแนนตาม
กิจกรรม 

 

 

                 

200,000.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 
ดานการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
และดิจิทัล 

12. โครงการ   
ปองการลวงหนา 
ปญหาไมม ี
(R&M) Risk 
Management 

เพ่ือพัฒนา
เงินทุนฯ สูการ
เปนองคกรหลัก 
ดานคุมครอง
ผูบริโภค และ
การบริหาร
จัดการวัตถุ   
เสพติด 

ระดับความสําเร็จ
ของโครงการ
ปองกันลวงหนา 
ปญหาไมมี R&M  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 

5 

ประมิน
ข้ันตอนตาม
เกณฑบันทึก
ขอตกลง
และประเมิน
ระดับ
คะแนนตาม
กิจกรรม
และตาม
ระบบ
คุณภาพ  

ISO 9001: 
2015 

 

           

150,000.- ฝาย
นโยบาย
และ
แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 4.1  
การบริหารความ
เส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 
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หมายเหตุ: 1. เรียงลําดับความสําคัญของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร ท้ัง 4 ประเด็นยุทธศาสตร 
              2. ประเด็นยุทธศาสตร ท้ัง 4 ประเด็นยุทธ มีโครงการท่ีใชงบประมาณท้ังสิ้น 18 โครงการ และโครงการท่ีไมใชงบประมาณท้ังสิ้น 17 โครงการ 

 
 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ลําดับความสําคัญ
ของโครงการ    ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

13. โครงการ 
PMQA 

เพ่ือพัฒนา
เงินทุนฯ สูการ
เปนองคกรหลัก 
ดานคุมครอง
ผูบริโภค และ
การบริหาร
จัดการวัตถุ   
เสพติด 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการตาม
กิจกรรม 

 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน 
การตาม
ข้ันตอน/
กิจกรรม 

  

 

         

50,000.- ฝาย
นโยบาย
และ
แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 3.3  ตาม
เกณฑประเมินผล
การดําเนินงาน 
(บันทึกขอตกลง) 

14. โครงการจดั
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารเงินทุน
หมุนเวียน         
ยาเสพตดิ  และ
คณะอนุกรรมการ
บริหารพัฒนา
เงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพตดิ 

เพ่ือให
คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนฯ 
มีบทบาทในการ
กํากับ ติดตาม     
การดําเนินงาน
ของเงินทุนฯ ให
มีประสิทธิภาพ 

 

ระดับความสําเร็จ
ของการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนฯ
ตามตัวช้ีวัดดาน
บทบาทคณะ
กรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนฯ 

ระดับ 

5 

จัดทํา
โครงการ
และดําเนิน
ตาม
กิจกรรม/
แผนงาน
ภายใต
โครงการ 

 

  

 

         

522,000.- ฝาย
นโยบาย
และ
แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 
บทบาท
คณะกรรมการทุน
หมุนเวียน 
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บทท่ี 5 

                    การควบคุมติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 

 การควบคุมติดตามประเมินผลเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะชวยใหทราบวา โครงการ           
ท่ีดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายท่ีตองการมากนอยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม ผลจากการติดตามและ
ประเมินผลจะใหขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ จุดแข็ง จุดออนและแนวทางในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 
ชวยใหการบริหารโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน ซ่ึงการบริหารโครงการท่ีประกอบดวย การวางแผน (Planning) 
การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การควบคุม (Control) และการประเมินผล (Evaluation) มีความสําคัญ
เทากันทุกสวน ถาขาดสวนหนึ่งสวนใด หรือสวนหนึ่งสวนใดขาดประสิทธิภาพก็จะสงผลตอประสิทธิภาพของการ
บริหารโครงการท้ังหมด  
 กระบวนการติดตามและประเมินผล ในปจจุบันตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน
ทุนหมุนเวียนยาเพสติดประจําป เพ่ือใชในการวัดผลของกิจการท่ีจะทําใหผูบริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององคกร        
ไดชัดเจนข้ึน ใหไดภาพรวมขององคกรอยางสมดุลข้ึน โดยการวัดผลทางดานการเงิน ดานการสนองประโยชนตอผูมี
สวนไดสวนเสีย ดานการปฏิบัติงาน และดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตลอดจนสรางนวัตกรรมและการเรียนรู
ใหแกองคกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการดําเนินงานใหเปนองคกรนวัตกรรมในอนาคตใหไดอีกดวย โดยมี
วัตถุประสงคหลัก ดังนี้  
 1. เพ่ือติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนด  
 2. เพ่ือติดตามความเหมาะสมของปจจัยนําเขา และปญหาอุปสรรคการดําเนินงานเปนระยะๆ  
 3. เพ่ือใชเปนสารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในชวงเวลาท่ีเหมาะสม  

4. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อันจะนําไปใชประโยชนใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการในปตอไป  

5. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 3.3 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสําคัญประจําป  

การควบคุมติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร  

 จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตรได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับ
ตอไปได ดังนั้น การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมได จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติ        
ในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพ่ือนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร ซ่ึงจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนา
เปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม  
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 1. การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ 
ประกอบดวย 3 เกณฑ 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  1.1   เกณฑสัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตร  
     เปนการประเมินความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีนําแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว เปนการประเมินผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการ
ดําเนินงานมีกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน อาจเปนทุกไตรมาส หรือผลการดําเนินงานประจําปสัมฤทธิผลรวมถึงการ
ดําเนินงานท่ีมุงการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 

• ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เปนการประเมินผลผลิตเทียบกับ
เปาหมาย 
เชิงกลยุทธ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปาหมายรวมของ
องคกร    

• ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เปนการประเมินผลโดยพิจารณา
ระดับการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ จากผลผลิตตอหนวยกําลังคน ระดับ
การบริการตอหนวยเวลา สัดสวนของตนทุนและผลตอบแทน สถานภาพทาง
การเงิน สินทรัพยและหนี้ ท่ีไมกอใหเกิดผลตอบแทน คุณภาพของการบริการ 
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรขององคกร การประหยัดพลังงานและการรักษา
สภาวะแวดลอม 

 1.2 เกณฑความสามารถและคุณภาพในการใหบริการ ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ 

• สมรรถนะของหนวยงาน เปนตัวชี้ขีดความสามารถในการใหบริการและตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย 

• ความท่ัวถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอและความ
ครบถวนของการใหบริการท้ังในดานกลุมเปาหมายท่ีรับบริการและระยะเวลา     
ท่ีบริการ 

• ความถ่ีในการใหบริการ เปนตัวชี้วัดระดับการบริการตอหนวยเวลาวามีความ
สมํ่าเสมอตอภารกิจนั้นหรือไม 

  1.3  เกณฑความพึงพอใจของผูรับบริการ ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 

• ระดับความพึงพอใจ เปนตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนท่ีมีตอหนวยงาน         
ซ่ึงเก่ียวของกับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

• การการจัดการขอรองเรียน เปนตัวชี้วัดระดับการจัดการของรองเรียนของ
หนวยงานซ่ึงพิจารณาจากสัดสวนการจัดการขอรองเรียนภายในระยะเวลา          
ท่ีกําหนด   

 
 
 
 



ทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

July 18, 2017 
 

กลุมเงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด   | FDA  หนา ๕๕ 

 

 2. การประเมินผลโครงการ จําเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัดเพ่ือเปนเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทาง
ในการวิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ 4 เกณฑ 12 ตัวชี้วัด คือ 

  2.1  เกณฑความกาวหนา (Progress) เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนิน
กิจกรรมกับเปาหมายท่ีกําหนดตามแผน การประเมินความกาวหนามุงท่ีจะตอบคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไม และประสบกับปญหาอุปสรรคอะไร 
ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

• จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตาง ๆ 
มากมาย จึงจําเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและ
ประเภทของกิจกรรมท่ีไดดําเนินการไปแลว ท้ังกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน 
กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวงระยะเวลา อาจเปนสัปดาห เดือน ไตรมาส 
หรือระยะของโครงการ (Phase) 

• ทรัพยากรท่ีใชไปในชวงเวลา เปนตัวชี้วัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรใน
โครงการ ซ่ึงครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณท่ีใชไป 
งบประมาณท่ีอยูระหวางผูกพัน เงินงวดและแผนการใชจายงบประมาณโครงการ 
และอัตราการใชบุคลากรสัมพัทธกับเวลา ในรูปของคน–วัน (Man – day) หรือ 
คน-เดือน (Man – month) 

• ระยะเวลาท่ีใชไป เปนตัวชี้วัดความกาวหนาเพ่ือดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และ
เหลือระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑ
ประเมินและควบคุมกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายดานเวลา และเพ่ือทราบถึง
ระยะเวลาท่ีจะตองใชจริงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวม 

  2.2  เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบ
ผลลัพธท่ีได กับทรัพยากรท่ีใชไปในการดําเนินงาน เชน งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการจัดการและ
เวลาท่ีใชไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

• สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีเหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซ่ึงจะชวยใหเกิด
การใชจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมประโยชน ลดคาใชจายและประหยัด
ตนทุนการผลิต 

• ผลผลิตตอกําลังคน เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาท่ี
โครงการ ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดําเนิน
โครงการ และจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสมในการดําเนิน
กิจกรรม และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย 

• การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายท่ีไมจําเปนใน
การดําเนินโครงการ การตัดทอนข้ันตอนการปฏิบัติซ่ึงสงผลตอการลดคาใชจาย
ของโครงการ การประหยัดคาพลังงานและคาสาธารณูปการคิดเปนรอยละของ
คาใชจายรวม 
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  2.3  เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) การประเมินประสิทธิผลเปนเกณฑพิจารณาระดับ
การบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน โดยดูจากผลลัพธจากการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

• ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบาง      
ของโครงการ 

• ระดับการมีสวนรวม เปนตัวชี้วัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวม 
การมีสวนรวมของบุคลากร สงผลตอระดับความสําเร็จมากนอยเพียงไร และ
โครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวนรวมสามารถ
วัดจาก จํานวนบุคลากร ความถ่ีกิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผน
และติดตามผล 

• ระดับความพึงพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดสวน
ของตอบุคลากรเปาหมายท่ีพึงพอใจกับบริการขององคกร ท่ีพอใจการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีโครงการ ระดับความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 

• ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูวาโครงการมีความเสี่ยง      
ในการบรรลุเปาหมายดานใดดานหนึ่งหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม      
ซ่ึงคาความเสี่ยงจะประเมินจากความสําเร็จของโครงการ 

  2.4  เกณฑความสอดคลอง (Relevance) เกณฑการประเมินความสอดคลองพิจารณาวา
วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามท่ีกําหนดไวแตตนหรือไม แนวทาง
และกลยุทธท่ีใชในการดําเนินงานสอดคลองกับการแกไขปญหาท่ีเปนจริงไดหรือไม ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ       
2 ประการ คือ 

• ประเด็นปญหาหลัก ซ่ึงพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรค  
ท่ีเกิดข้ึน ท้ังท่ีไดรับการแกไขแลวและท่ียังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาตามความเรงดวน ตามความรุนแรงของปญหา 

• มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแกไข
ปญหา ซ่ึงเปนมาตรการท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการ 
ท่ีผูบริหารโครงการ  นํามาใชตลอดชวงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และ
ความสอดคลองกับปญหาหลัก 

   
การควบคุม ติดตามประเมินผลโครงการ 

 1 การควบคุมติดตามความกาวหนาของโครงการเปนระยะๆ รายไตรมาส เพ่ือใหการดําเนิน
โครงการเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดไดอยางมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 2 การวิจัยประเมินผลโครงการ โดยนําเอาเครื่องมือการวิจัยประเมินผลโครงการมาใชโดยใชตัวแบบ
ซิบ (CIPP Model)  
 2.1 ประเมินบริบท (Context) ของโครงการ ไดแกสภาพแวดลอมโครงการ 
 2.2 ประเมินปจจัยนําเขา (Input) ของโครงการ ไดแก ทรัพยากรโครงการ 
 2.3 ประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการ ไดแก กิจกรรมของโครงการ 
 2.4 ประเมินผลผลิตภัณฑ (Product) ของโครงการ ไดแก ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
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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....1.1..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจในการจัดหายาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และ
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพ่ือใชในทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลท่ัวประเทศแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 
วัตถุเสพติดท่ีจัดหาสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ และการจัดหาวัตถุเสพติดดังกลาวตองเปนไปตามพรบ การ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : 
e-bidding) อยางเครงครัด หากไมมีการวางแผนจัดหาท่ีดีจะทําใหยาขาด เกิดความเดือดรอนแกผูปวยเปนอยางมาก 
การจัดทําแผนการจัดหาวัตถุเสพติดประจําปจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
 โครงการนี้กอใหเกิดประโยชน คือ จะลดปญหายาขาดทําใหมีวัตถุเสพติดเพียงพอในการจําหนาย
ใหกับสถานพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศ และการบริหารคลังวัตถุเสพติดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหมีวัตถุเสพติดเพียงพอในการจําหนายใหกับสถานพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศ   
 2. เพ่ือใหอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเปนไปตามตัวชี้วัด 

5. ผลสัมฤทธิ์   
ผลผลิต มีแผนการจัดหาวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยรายตัว ประจําปงบประมาณ.. 
ผลลัพธ ระบบการบริหารจัดการสินคาคงคลัง เปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนด 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดําเนินการ  
  ตุลาคม  2561 - กันยายน   2562  

7. วิธีการดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. รวบรวมอัตราการใชวัตถุเสพติดทุกรายการ     ฝายจัดซื้อ 

2. ตั้งคณะทํางานจดัทําแผนการจัดหาวัตถุเสพตดิประจําป             

3. จัดทําแผนการจัดหาวัตถุเสพติดประจําป      

4. สรุปผลการจัดทําโครงการ      
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8. กลุมเปาหมาย   
 สถานพยาบาลตางๆท่ัวประเทศ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายจัดซ้ือ  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ   
 ไมมี 

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

1. ถาแผนการจัดซ้ือไมถูกตองแมนยําอาจทําให
เกิดปญหายาขาดได 

2. ถาแผนการจัดซ้ือไมถูกตองแมนยําอาจเกิด
ปญหายาลนคลังทําใหยาหมดอายุกอน
จําหนายหมด 

ทําแผนจัดซ้ือดวยความรอบคอบถูกตองชัดเจน 

 
12. การประเมินผลโครงการ  
  ประเมินผลการดําเนินงานตามกิจกรรม เปนรายไตรมาส 
  
13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  มีวัตถุเสพติดจําหนายอยางเพียงพอใหกับสถานพยาบาลตางๆท่ัวประเทศ และไมมีวัตถุเสพติดมาก
เกินอัตราการจําหนายจนทําใหหมดอายุกอนจําหนายหมด โดยระบบการบริหารจัดการสินคาคงคลัง เปนไปตามคา
เปาหมายท่ีกําหนด 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารจัดการคลังเก็บวัตถุเสพติดใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

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

2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน (  )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 

2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  

(   )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..  ..กลยุทธท่ี.. ... 

2.4   ประเภทโครงการ  

             ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 

             (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3.  หลักการและเหตุผล  
  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซ่ึงมีภารกิจในการจัดหายาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และ
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพ่ือใชในทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลตางๆท่ัวประเทศแตเพียงผูเดียวในประเทศ
วัตถุเสพติดท่ีจําหนายตองมีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ตองมีการเก็บรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

โครงการนี้กอใหเกิดประโยชนคือจะลดปญหาการเก็บวัตถุเสพติดไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
กลาวคือยาจะตองเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ระบบการเบิกจายตองเปนไปตามระบบ first-in first-out        
ใชระบบคอมพิวเตอรในการควบคุมระบบบริหารจัดการคลังเก็บวัตถุเสพติด และนําระบบบันทึกมือมาใชรวมกัน 
เพ่ือเปนการตรวจสอบซํ้า จะทําใหการบริหารคลังวัตถุเสพติดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหมีระบบบริหารจัดการคลังเก็บวัตถุเสพติดมีประสิทธิภาพ 

5. ผลสัมฤทธิ์   
 รอยละของวัตถุเสพติดมีปริมาณคงคลังถูกตองตามบัญชี 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดําเนินการ  
  ตุลาคม  2561  -  กันยายน   2562  

7. วิธีการดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา  
ผูรับผิดชอบ ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

1. สํารวจวัตถุเสพติดทุกรายการดสูภาพการเก็บรักษาของวัตถุ
เสพติดแตละรายการ     

ฝายจัดซื้อ 

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน    
ยาเสพตดิ 

2. ตั้งคณะทํางานจัดทําโครงการบริหารจดัการคลังเก็บวัตถุเสพ
ติดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

          
   

3. จัดทํา โครงการบรหิารจดัการคลังเก็บวัตถุเสพติดใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
   

4. สรปุผลการจดัทําโครงการ   
          

 



ทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

July 18, 2017 
 

กลุมเงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด   | FDA  หนา ๖๒ 

 

8. กลุมเปาหมาย  
 สถานพยาบาลตางๆท่ัวประเทศ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายจัดซ้ือ  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ  ไมมี 

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. การเก็บรักษายาไมมีประสิทธิภาพอาจทําใหยาไม
มีประสิทธิภาพในการบําบัดรักษาเพราะเสื่อมสภาพ 
2. การเก็บรักษาไมมีประสิทธิภาพอาจทําใหวัตถุ   
เสพติดหาย 
 

1.จัดเก็บวัตถุเสพติดตามระบบบริหารจัดการคลังเก็บวัตถุ
เสพติดท่ีมีประสิทธิภาพ 

12. การประเมินผลโครงการ  
 รอยละของวัตถุเสพติดมีปริมาณคงคลังถูกตองตามบัญชี  

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 วัตถุเสพติดท่ีจําหนายใหกับสถานพยาบาลตางๆท่ัวประเทศไมเสื่อมคุณภาพ และ วัตถุเสพติด       
มีปริมาณตรงตามจํานวนรายงานคงคลัง โดยอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเปนไปตามคาเปาหมาย 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการระบบตรวจสอบซํ้าในกระบวนการจําหนายวัตถุเสพติด 

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.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
  (   )   โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย ( /  )   โครงการพัฒนา 
  (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา (   )   โครงการประชุม 

3. หลักการและเหตุผล  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนหนวยงานหนึ่งท่ีตองใหบริการกับประชาชนเปนหลัก เพราะ
ภารกิจของกลุมเงินทุนฯ เปนเรื่องของการจัดหาและจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน ตรวจสอบไดประทับใจและเปนธรรม นับเปนภารกิจท่ีมีความสําคัญและ             
มีผลกระทบอยางสูงตอคุณภาพชีวิตของประชาชน    
 การดําเนินการจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย โดยกลุมเงินทุนฯ ตองใชกระบวนการ
ทํางานเปนลําดับข้ันตอน ซ่ึงผิดพลาดไมได แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติพบความผิดพลาดจากการดําเนินงาน
ดังกลาวในบางข้ันตอน เพ่ือใหการดําเนินงานผิดพลาดนอยท่ีสุด จึงจัดใหมีโครงการตรวจสอบซํ้าในกระบวนการ
จําหนายวัตถุเสพติด เพ่ือใหการดําเนินงานการจําหนายวัตถุเสพติดถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือลดความผิดพลาดในกระบวนการจําหนายวัตถุเสพติด 
2. เพ่ือใหการดําเนินงานการจําหนายวัตถุเสพติดถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว 

5.  ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลผลิต   มีแผนการตรวจสอบซํ้าในกระบวนการจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย 
 ผลลัพธ  สามารถลดขอผิดพลาดในกระบวนการจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย 

6.  ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ี 
  ไตรมาสท่ี 1 - ไตรมาสท่ี 4 ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7. แผนการดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. วางแผนใหมีระบบการตรวจสอบซ้าํในกระบวนการ
จําหนายวัตถุเสพตดิ 

    ฝายขายฯ 
 

2. ดําเนินการตามแผน พรอมปรับปรงุการดําเนินการให
เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค 

 
          

   

3. ประมวลผลและวิเคราะหการดําเนินการ     

4. สรุปผลการดําเนินการโครงการ     
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8.  กลุมเปาหมาย  :  เจาหนาท่ีฝายขาย 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ   :  ฝายขาย 

10. งบประมาณ  :  ไมมี 

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. เจาหนาท่ีในฝายไมใหความรวมมอืในการ
ดําเนินการ 

2. ความครบถวนของขอมูลของแตละข้ันตอนใน
กระบวนงานขาย 

1.  กําหนดบุคคลใหรับผิดชอบในแตละหนาท่ี 

2.  ขอความรวมมือในการใหขอมลูในแตละสวนงานท่ีเก่ียวของ 

 
12. การประเมินผลโครงการ  
 ประเมินผลการผลดําเนินกิจกรรม เปนรายไตรมาส 
 
13. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. รับทราบขอผิดพลาด และแกไขปญหากระบวนการจําหนายวัตถุเสพติด 
2. วิเคราะหปญหาและสรางระบบการปองกันการเกิดปญหาซํ้า 
3. การดําเนินงานการจําหนายวัตถุเสพติดถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ 
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2562 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1   (   )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 ( / )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...2....กลยุทธท่ี..2.1.... 
 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 ๒๕62 ตัวชี้วัดดานท่ี 2 การสนองประโยชนตอ    
ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบกับตามหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector 
Management Quality Award)   
  การใหบริการกับผูรับบริการของกลุมเงินทุนฯ ปจจุบันมีหลากหลายชองทาง เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพของผู รับบริการท่ีเพ่ิมข้ึน ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอระดับความพึงพอใจของผู รับบริการดวยเชนกัน         
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดตระหนักถึงความคาดหวังของผูรับบริการ จึงจัดทําโครงการสํารวจความ            
พึงพอใจของผู รับบริการตอการใหบริการของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2562            
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการท่ีสามารถตอบสนองกับความตองการของผู มารับบริการมากท่ีสุด           
เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการดานงานบริการอยางตอเนื่อง อันจะเปนผลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ
สูงสุด ตลอดจนกระบวนงาน ระยะเวลาการใหบริการ และเพ่ือใหสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ
ผูท่ีเก่ียวของท่ีมีตอกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตอไป 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหดําเนินการตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําป          
ตัวชี้วัดดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังแผนปฏิบัติการประจําป 
 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  หา
กลุมตัวอยางแบบ 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 งานวิจัยท่ีเก่ียวของนํามา
สรางขอคําถามตามกรอบแนวคิดในการศึกษา  

• แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ี  สราง
ข้ึนจากแนวคิดทฤษฏี ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยมีการปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา และนําไปทดสอบ
ความเท่ียงตรง (Validity) และหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชการทดสอบคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach   

5.4 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีคําถามใหตอบแบบ
ประเมินคา (Rating Scale) โดยมีหัวขอคําถามท่ีประกอบไปดวย 3 สวนหลัก คือขอมูลท่ัวไป 
ขอมูลความพึงพอใจ และขอเสนอแนะของผูรับบริการสําหรับขอคําถาม      วัดระดับความ
พึงพอใจ เลือกใชแบบ Likert Scale 5 ระดับ 

5.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

• ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรับบริการโดยการสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณียและจากผูมารับบริการดวยตนเองท่ี สํานักงานคณะกรรมการอาหาร   
และยา  

• ผูศึกษานําแบบสอบถามมาตรวจความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถาม 
เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป  
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5.6 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล วิธีการท่ีใชในการประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 
และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางประกอบความเรียง โดยใชสถิติในการวิเคราะห ดังนี้ 

• ขอมูลท่ัวไปใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) นําเสนอดวยคารอยละ 
(Percentage)  

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

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

• ขอเสนอแนะในการบริการดานตางๆ จากขอคําถามปลายเปดของผูตอบ
แบบสอบถาม ใชการสรุป 

6. แผนการดําเนินการ/ระยะเวลาดําเนนิงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. จัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ     ฝายขาย 
ฝายบรหิารฯ 
ฝายนโยบายฯ 

2. สงแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการใหสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาเห็นชอบ 

 

          

   

3. สงแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการให
กรมบัญชีกลางตรวจสอบและรับรอง 

    

4. ประชุมเพ่ือรับทราบขอมูลกอนดําเนินการศึกษา             

5. ดําเนินการทอดแบบสอบถามตามกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว     

6. จัดทําโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัตใินการดําเนินการจัดจาง     

7. รวบรวมแบบสอบถามและบันทึกขอมูลท่ีไดรับจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

    

8. ประมวลผลและวิเคราะหขอมลู     

9. จัดทํารายงานสรุป     

10. สงรายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ     

7. ผลสัมฤทธิ์ 
ผลผลิต  รายงานวิจัยความพึงพอใจ ท้ังผูซ้ือและผูขายวัตถุเสพติด 1 ฉบับ 
ผลลัพธ  คะแนนความพึงพอใจท้ังของผูซ้ือและผูขาย เปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนด 
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8. งบประมาณ 
  จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ ๒๕62 เปนเงินจํานวน 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 
  

9  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  หัวหนาฝายขาย กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 
10 ความเสี่ยงและมาตรการปองกัน 
  รายงานการวิจัยความพึงพอใจ ขาดการนําไปประยุกตใช 
 
11 การประเมินผลโครงการ 
  รายงานการวิจัยมีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได 
 
12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ระดับคะแนนความพึงพอใจและขอเสนอแนะของผูรับบริการท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสามารถนําไปกําหนด
ทิศทางและพัฒนาคุณภาพระบบการใหบริการ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการทบทวนระบบการจัดการขอรองเรียน ประจําปงบประมาณ 2562  

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

( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..2....กลยุทธท่ี..2.1..... 
2.4   ประเภทโครงการ  

            ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุม 

3.  หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่องจากการมีการจัดขอรองเรียนใหเปนระบบของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ซ่ึงเขาสูระบบ
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สงผลใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของตอง
ปฏิบัติตามคูมือการจัดการขอรองเรียน ซ่ึงยังมีบางข้ันตอนท่ีจะตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ และลดระยะเวลา
วิธีการทํางานใหมท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางรวดเร็ว ใหมีประสิทธิภาพและเปน
ประโยชนอยางสูงตอประชาชนผูรับบริการโดยรวม จากความสําคญดังกลาวจึงตองดําเนินการจัดทําโครงการทบทวน
ระบบการจัดการขอรองเรียน ประจาํปงบประมาณ 2562 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือทบทวนระบบการจัดการขอรองเรยีนใหมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

และเปนประโยชนอยางสูงตอประชาชนผูรับบริการโดยรวม 
2. เพ่ือสรางความพึงพอใจของผูรับบริการเหนือความคาดหมาย 

5.  ผลสัมฤทธิ์  
  ผลผลิต  ไดคูมือการจัดการขอรองเรียน ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
  ผลลัพธ  ระบบขอรองเรียนสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับผูรับบริการ 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดําเนินการ  
 เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562  ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7.  วิธีการดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม ธค. มค. กพ. ผูรับผิดชอบ 

1. จัดประชุมทบทวนคณะกรรมการจัดการขอรองเรียน และจดัทําคาํสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ 

   ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

2. ดําเนินการทบทวนคูมือการจัดการขอรองเรียน    

3. ตรวจสอบความครบถวน และความถูกตองของคูมือการจัดการขอ
รองเรียน และเขาสูระบบคุณภาพของ อย. 

   

4. เผยแพรประชาสัมพันธ ใหบุคลากรท้ังภายในและนอกองคกรทราบ            

5. รายงานการดําเนินงานตอคณะกรรมการจัดการขอรองเรียน ผูบรหิาร 
และคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ 
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8. กลุมเปาหมาย  
  บุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 20 คน 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ  
     ไมมี 

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 
 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 

1. การดําเนินการในบางกิจกรรมไมแลวเสร็จตาม
เวลาท่ีกําหนด 

1. จัดทําปฏิทินแผนการดําเนินงาน และมอบหมาย      
ผูรับผิดชอบ 

2. การตรวจสอบคูมือการจัดการขอรองเรียน        
ไมครอบคลุมทุกกระบวนงาน 

2. กระจายคูมือการจัดการขอรองเรียน ใหผูท่ีเก่ียวขของ
ตรวจสอบใหครอบคลุมทุกกระบวนงาน 

12. การประเมินผลโครงการ   
  ประเมินผลการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการภายใตแผนและระยะเวลาท่ีกําหนด 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขอรองเรียนวาสามารถ
สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ และปองกันมิใหขอรองเรียนนั้นๆ หรือปญหาเกิดข้ึนซํ้าอีกได 
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1.  ช่ือโครงการ : โครงการปรับปรุงการใหบริการจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

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

3.  หลักการและเหตุผล  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนหนวยงานหนึ่งท่ีตองใหบริการกับประชาชนเปนหลัก เพราะ
ภารกิจของกลุมเงินทุนฯ เปนเรื่องของการจัดหาและจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน ตรวจสอบไดประทับใจและเปนธรรม นับเปนภารกิจท่ีมีความสําคัญและ             
มีผลกระทบอยางสูงตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง    
จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงการใหบริการจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยนําผลขอมูลจากผลสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาปรับปรุงการใหบริการในดานตางๆ ใหตรงกับความ
ตองการอยางแทจริงจนสามารถสนองตอบความตองการของผูรับบริการ ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนอยางเปน
รูปธรรม อีกท้ังยังเปนการยกระดับการใหบริการเหนือความคาดหมายซ่ึงปนจุดมุงหมายสูงสุดของโครงการ 

4.  วัตถุประสงค 
1. เพ่ือนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการมาวิเคราะห สรุปผลเพ่ือจัดทําแผนการ

ปรับปรุงการใหบริการของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
2. เพ่ือปรับปรุงการใหบริการเหนือความคาดหมาย 

5.  ผลสัมฤทธิ์  
 ผลผลิต  มีแผนการปรับปรุงการใหบริการจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ คะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนด 

6.  ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดําเนินการ  
 ไตรมาสท่ี 1 – ไตรมาสท่ี 4  ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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7.  วิธีการดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผูรับผิดชอบ 

1. แตงตั้งและจัดประชุมคณะทํางาน     คณะทํางาน 

2. ศึกษา วิเคราะหผลการสํารวจความพีงพอใจ     

3. จัดทําแผนปรับปรุงการใหบริการ     

4. นําเสนอแผนตอ คกก.บริหารเงินทุนฯ     

5. นําเสนอผูบริหารขออนุมัติใชแผนปรับปรุงการใหบริการ             

6. ดําเนินงานตามแผนปรับปรุง     

7. ติดตาม ประเมินผล รายงานผูบริหาร และ คกก.บริหารฯ     

8.  กลุมเปาหมาย  : บุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 20 คน 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ : คณะทํางานกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ : ไมมี 

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 
 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

คณะทํางานไมใหความรวมมือในการดําเนินงาน มอบหมายงานและความรับผิดชอบใหดําเนินการ 

13. การประเมินผลโครงการ   
 แผนการปรับปรุงการใหบริการจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ สามารถนําไปใชงานจริง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูรับบริการมีความพึงพอใจมากข้ึนหลังจากไดมีการใชระบบการจัดการขอเรียน  

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูรับบริการมีความพึงพอใจมาก และจํานวนขอรองเรียนลดลง  
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1.  ช่ือโครงการ : โครงการติดตั้งเครื่องบันทึกขอมูลความพึงพอใจการรับบริการและประเมินผล 

2.  ประเภทโครงการ 
 2.1   (   )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 ( / )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...1....กลยุทธท่ี..1.1.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
  (   )   โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย ( /  )   โครงการพัฒนา 
  (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา (   )   โครงการประชุม 

3. หลักการและเหตุผล  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนหนวยงานหนึ่งท่ีตองใหบริการกับประชาชนเปนหลัก เพราะ
ภารกิจของกลุมเงินทุนฯ เปนเรื่องของการจัดหาและจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน ตรวจสอบไดประทับใจและเปนธรรม นับเปนภารกิจท่ีมีความสําคัญและ             
มีผลกระทบอยางสูงตอคุณภาพชีวิตของประชาชน    
 นอกจากนี้ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดยังตองดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบริการและตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงใหเปนไปตามบันทึก
ขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี ๒๕61 ตัวชี้วัดดานท่ี 2 การสนองประโยชนตอ   
ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบกับตามหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector 
Management Quality Award)   
 การใหบริการกับผูรับบริการของกลุมเงินทุนฯ ปจจุบันมีหลากหลายชองทาง เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพของผู รับบริการท่ีเพ่ิมข้ึน ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอระดับความพึงพอใจของผู รับบริการดวยเชนกัน         
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดตระหนักถึงความคาดหวังของผูรับบริการ จึงจัดทําโครงการโครงการติดตั้งเครื่อง
บันทึกขอมูลความพึงพอใจการรับบริการและประเมินผล เพ่ือนําขอมูลจากเครื่องบันทึกขอมูลความพึงพอใจการรับ
บริการ นํามาปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการท่ีสามารถตอบสนองกับความตองการของผูมารับบริการมากท่ีสุด 
เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการดานงานบริการอยางตอเนื่อง อันจะเปนผลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ
สูงสุด  

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูรับบริการจากสถานพยาบาลรัฐและเอกชนท่ีมาซ้ือยาและรับยา ณ กลุมเงินทุน

หมุนเวียนยาเสพติด แสดงความพึงพอใจการรับบริการ ผานเครื่องบันทึกขอมูลความพึงพอใจ 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากสถานพยาบาลรัฐและเอกชนท่ีมาซ้ือยาและรับยา 

ณ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
3. นําขอมูลมาเพ่ือพัฒนาปรบัปรุงกระบวนการดานงานบริการของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

 
5.  ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลผลิต  การติดตั้งเครื่องบันทึกขอมูลความพึงพอใจแลวเสร็จภายในกําหนด 

ผลลัพธ  ผูรับบริการมีความพึงพอใจและใชบริการเครื่องบันทึกขอมูล โดยคะแนนความพึงพอใจ 
          ไมต่ํากวา รอยละ 80 
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6.  ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ี 
 ไตรมาสท่ี 1 – ไตรมาสท่ี 4 ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
  

7. แผนการดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ดําเนินการจัดซื้อเครื่องบันทึกขอมูลความพึงพอใจการ
รับบริการ โดยเปรียบเทียบวิธีการบันทึกขอมูล การ
ประเมินผล และราคา 

    ฝายขาย 
ฝายบริหารฯ 
(งานพัสดุ) 

2. ดําเนินใชเครื่องบันทึกขอมูลความพึงพอใจการรับ
บริการ 

 

          

   

3. ประเมินผลการบริการ และการใชเครื่อง     

4. สรุปผลความพึงพอใจการรับบริการ จากเครื่องบันทึก
ขอมูลความพึงพอใจการรับบริการ 

            

 
8. งบประมาณ 
 จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนจํานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท          
(หนึ่งแสนบาทถวน) โดยวิธีการจัดจาง  

9.  ผูรบัผิดชอบโครงการ   :   ฝายขาย 

10. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 
 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

โครงการไมไดรับงบประมาณในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง การจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอ คกก.บริหารเงินทุนฯ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
11. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลตามกิจกรรม เปนรายไตรมาส 

12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ไดเครื่องบันทึกขอมูลความพึงพอใจการรับบริการและประเมินผลท่ีมีการใชอยางคุมคาในการ
ตอบสนองงานภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ ทว. องคกรหลักดานการคุมครองผูบริโภคและการบริหารจัดการ 
                    วัตถุเสพติด 

2. ประเภทโครงการ 

 2.1  ( / )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน (   )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ     ) 
 2.3     ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....๒....กลยุทธท่ี...๒.๒...... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
  ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
  (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  

การจะเปนองคกรหลักดานการคุมครองผูบริโภคและการบริหารจัดการวัตถุเสพติดได จําเปนตองมีการ
คิดคนวิธีการใหมๆ แนวทางการดําเนินการใหมๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคม
ปจจุบันและเผยแพรประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของไดรับรู รับทราบขาวสารการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางท่ัวถึง โดยใช
ชองทางการเผยแพรขาวสารใหหลากหลายชองทางมากยิ่งข้ึน         

ปจจุบันกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงกระบวนงานตางๆ เพ่ือเขาสู
คุณภาพมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการภายในเพ่ือใหสามารถกาวทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง และอํานวย
ความสะดวกใหกับผูรับบริการมากยิ่งข้ึน อาทิเชน การพัฒนาการติดตอ สอบถามสถานะของคําขอซ้ือใหมีความ
รวดเร็ว การเพ่ิมชองทางการชําระเงินทางอีเล็กทรอนิกสเพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหกับผูรับบริการ เปนตน โดยการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนงานตางๆ ตองมีการประชาสัมพันธใหผูรับบริการไดรับรูอยางท่ัวถึง และเพ่ือเปนการสราง
ภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรอีกทางหนึ่งดวย 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเผยแพรขอมูล ขาวสาร ตลอดจนการปรับเปลี่ยนระบบกระบวนงานตางๆใหผูรับบริการไดรับ

ทราบอยางท่ัวถึง 
2.เพ่ือเผยแพรข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในกระบวนงานติดตอขอซ้ือวัตถุเสพติดและการชําระเงินคาซ้ือวัตถุ

เสพติดกับกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

5. ผลสัมฤทธิ์ 
ผลผลิต   
1 ผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ขาวสารตางๆ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนระบบกระบวนงานตางๆให

ผูรับบริการไดรับทราบอยางท่ัวถึง 
2 ผูรับบริการไดรับทราบข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการติดตอกับกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดถูกตอง 

ผลลัพธ 
ผูรับบริการไดรับทราบขอมูล และนําวิธีการมาใชในการติดตอกับกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดได

อยางถูกตอง รวดเร็ว ตลอดจนมีความเขาใจในกระบวนงานขอซ้ือและชําระเงินคาซ้ือวัตถุเสพติดมากยิ่งข้ึน 

6. ระยะเวลา   
ภายในปงบประมาณ 2562 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย  

1. เขียนโครงการเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติ  

            ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

2. เก็บขอมูลเพ่ือใชประกอบการ
จัดทําจากฝายตางๆ 

            

3. เรียบเรยีงตรวจสอบเน้ือหาเพ่ือ
เตรียมสงจดัพิมพ 

            

4. ดําเนินการจัดจางตามข้ันตอนตาม
ระเบียบพัสด ุ

            

5. ดําเนินการเผยแพร              

6. สรุปผลการดําเนินงาน              

8. กลุมเปาหมาย     สถานพยาบาลท่ัวประเทศ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   ฝายบริหารท่ัวไป 

10. ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 
 

ความเส่ียง มาตรการปองกัน 
ผูไดรับเอกสารการเผยแพรอาจไมตรง
กับกลุมเปาหมายท่ีแทจริง  
 

จัดสงเอกสารเผยแพรทุกๆ ชองทางท่ีมีการติดตอ 
เชน เว็บไซด  ไลนกลุม   

11. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 บริเวณชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และจัดสงทางไปรษณียใหกับ
สถานพยาบาลท่ัวประเทศ  

12. งบประมาณดําเนินงาน 
งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 200,000.- บาท      

(สองแสนบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

13. การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลการดําเนินโครงการตามกิจกรรม  

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีภาพลักษณท่ีดี นําไปสูองคกรหลักดานการคุมครองผูบริโภคและการ

บริหารจัดการวัตถุเสพติด 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการปรับปรุงกระบวนการจัดหาวัตถุเสพติด 

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

2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน (  )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 

2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  

(   )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..  ..กลยุทธท่ี. 31. 

2.4   ประเภทโครงการ  

             ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 

             (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3.  หลักการและเหตุผล  
  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซ่ึงมีภารกิจในการจัดหายาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และ
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพ่ือใชในทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศแตเพียงผูเดียวในประเทศ  
วัตถุเสพติดท่ีจัดหาตองนําเขาจากตางประเทศทุกรายการ และการจัดหาวัตถุเสพติดดังกลาวตองเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม และการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เชน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic  Bidding 
: e-bidding) อยางเครงครัดหากไมมีการวางแผนจัดหาท่ีดีจะทําใหยาขาด เกิดความเดือดรอนแกผูปวยเปนอยางมาก 
การจัดทําแผนการจัดหาวัตถุเสพติดประจําปจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

โครงการนี้กอใหเกิดประโยชนคือจะลดปญหายาขาด ทําใหมีวัตถุเสพติดเพียงพอในการจําหนาย 
ใหกับสถานพยาบาลตางๆท่ัวประเทศ  และการบริหารคลังวัตถุเสพติดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดหาวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม  
เขาสูมาตรฐานสากล 

5. ผลสัมฤทธิ์   
 ระดับความสําเร็จของการจัดซ้ือ/จัดจางผลิตวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย  

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดําเนินการ  
  ตุลาคม 2561- กันยายน 2562  

7. วิธีการดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา  
ผูรับผิดชอบ 

 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

1. รวบรวมปญหาการจดัซื้อ/จดัจางผลิตวัตถุเสพติดทุกรายการ     ฝายจัดซื้อ 
 2. จัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการจัดหาวัตถุเสพติดประจําป      

3. สรปุผลการจดัทําโครงการ      



ทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

July 18, 2017 
 

กลุมเงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด   | FDA  หนา ๗๘ 

 

8. กลุมเปาหมาย  
 สถานพยาบาลตางๆท่ัวประเทศ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายจัดซ้ือ  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ  - 
 

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. ถาแผนปรับปรุงการจัดหาวัตถุเสพติดไมถูกตองแมนยาํอาจทําให
เกิดปญหายาขาดได 

2. ถาแผนปรับปรุงการจัดหาวัตถุเสพติดไมถูกตองแมนยาํอาจเกิด
ปญหายาลนคลังทําใหยาหมดอายกุอนจําหนายหมด 

ทําแผนจัดซื้อดวยความรอบคอบถูกตองชัดเจน 

12. การประเมินผลโครงการ  
  มีวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม เพียงพอและวัตถุเสพติดมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 มีวัตถุเสพติดจําหนายอยางเพียงพอใหกับสถานพยาบาลตางๆท่ัวประเทศ และ ไมมีวัตถุเสพติดมาก
เกินอัตราการจําหนายจนทําใหหมดอายุกอนจําหนายหมด  โดยอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเปนไปตามคา
เปาหมาย 
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1.  ช่ือโครงการ : โครงการแกไขปรับปรุงซอฟแวร โมดูลงานขาย 

2.  ประเภทโครงการ 
 2.1   (   )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...3....กลยุทธท่ี..3..1.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
  (   )   โครงการอบรมสัมมนา ( / )   โครงการวิจัย ( /  )   โครงการพัฒนา 
  (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา (   )   โครงการประชุม 

3. หลักการและเหตุผล  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนหนวยงานหนึ่งท่ีตองใหบริการกับประชาชนเปนหลัก เพราะ
ภารกิจของกลุมเงินทุนฯ เปนเรื่องของการจัดหาและจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน ตรวจสอบไดประทับใจและเปนธรรม นับเปนภารกิจท่ีมีความสําคัญและ             
มีผลกระทบอยางสูงตอคุณภาพชีวิตของประชาชน    
 การจําหนายวัตถุเสพติดโดยกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใชระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
ระบบคือ โปรแกรมระบบปฏิบัติงานจําหนายวัตถุเสพติดภายในกลุมเงินทุนฯ และโปรแกรมการซ้ือวัตถุเสพติดonline 
ซ่ืงท้ังสองระบบสามารถเชื่อมโยงกัน โปรแกรมดังกลาวท่ีใชงานอยูปจจุบันมีปญหาจากการปรับเปลี่ยน พรบ.วัตถุ     
ท่ีออกฤทธิ์ตอจิตปละประสาท พ.ศ. 2559 ท่ีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเอกสารรายงานการรับ–จายวัตถุออกฤทธิ์
ประเภท 2 และเง่ือนไขการซ้ือวัตถุเสพติดหลายอยาง ฉะนั้นเพ่ือใหสามารถดําเนินการเปนไปตาม พรบ. ดังกลาว   
จึงจัดทําโครงการแกไขปรับปรุงซอฟแวรโมดูลงานขาย เพ่ือเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนด 

4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแกไขปรับปรุงซอฟแวรโมดูลงานขาย ใหเชื่อมขอมูลกับโปรแกรมการสั่งซ้ือ online ในระบบ   
ท่ีงานอยูปจจุบัน เพ่ือแกใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับ พรบ.วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท พ.ศ. 2559 

5.  ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลผลิต  การแกไขปรับปรุงซอฟแวรโมดูลงานขาย เปนไปตามสัญญาท่ีกําหนด 
 ผลลัพธ การปฏิบัติงานจําหนายวัตถุเสพติดของกลุมเงินทุนฯ มีความถูกตองเปนไปตาม พรบ.วัตถุ 
ท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559  

6. แผนการดําเนินการ / ระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. วางแผนการปรับปรุงระบบใหเปนไปตามวัตถุประสงค     ฝายขายฯ 
 2. จัดจางปรับปรุงโปรแกรม ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด           

3. ประเมินผล และดําเนินการแกไขสวนท่ีบกพรอง     

4. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ             
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ  :  ฝายขาย  

8. งบประมาณ 
 จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนจํานวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท          
(สองแสนบาทถวน) โดยวิธีการจัดจาง  

9. ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

โครงการไม ได รับการอนุมัติ งบประมาณในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

การจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอ คกก.
บริหารเงินทุนฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
10. การประเมินผลโครงการ 
 แบบติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตาม  TOR 
 
11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โปรแกรมการจําหนายวัตถุเสพติดของกลุมเงินทุนฯ และโปรแกรม online สามารถดําเนินการ      
ใหสอดคลองกับ พรบ.วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ และสามารถรายงานผลการรับจายวัตถุออก
ฤทธิ์ประเภท ๒ ไดครบถวน ถูกตอง  
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1. ช่ือโครงการ :  โครงการจดัทําคําของบประมาณประจําป 

2. ประเภทโครงการ 
             ๒.๑     (    )   โครงการใหม           (    )   โครงการตอเนื่อง....ป ปนี้เปนปท่ี......... 
             ๒.๒     (    )   ภารกิจพ้ืนฐาน         (    )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
             2.3      ความสอดคลองและความเชื่อมโยง 
                       (    )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี…… 
             2.4   ประเภทโครงการ 
                       (    )   โครงการอบรมสัมมนา    (    )   โครงการวิจัย    (    )   โครงการพัฒนา 
                       (    )   โครงการวิจัยและพัฒนา  (    )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล 
           กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนหนวยงานกลุมเงินนอกงบประมาณโดยมีกรมบัญชีกลางเปนผูกํากับดูแล
การบริหารเงินของทุนหมุนเวียน แนวทางการจัดทําคําของบประมาณใชนโยบายการบริหารงบประมาณเปนระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ซ่ึงเปนการจัดสรรงบประมาณท่ีมุงเนนผลผลิตและผลลัพทของงาน มีการกําหนด
เปาหมายของงาน กําหนดแผนกลยุทธท่ีชัดเจน ใชผลสัมฤทธิ์ของงานเปนดัชนีตัวชี้วัดเพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการ
ดําเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณและโดยพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บานเมืองท่ีดี พ.ศ 2546 มาตรา 21 กําหนดใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริหารสาธารณะแตละประเภท 
ตามมติหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดเพ่ือใหสวนราชการสามารถคํานวณตนทุนผลผลิตไดอยาง
เหมาะสมใชเปนหลักในการจัดทําคําของบประมาณประจําปแลว ยังสามารถนําผลการคํานวณตนทุนผลผลิตไปใชใน
การวางแผนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ดังนั้น ตนทุนผลผลิต จึงเปนเครื่องมือสําคัญ
สําหรับผูบริหารองคกรใชในการวางแผนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประเมินผลการดําเนินงานไดอยาง
ชัดเจน ท้ังเพ่ิมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงจะนํามาใชในการตัดสินใจในการพิจารณาบริหาร
จัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด                          

4. วัตถุประสงค 
            เพ่ือการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปมีความถูกตอง ครบถวน ทันสถานการณ                             

5. ผลสัมฤทธิ์    
              ผลผลิต    คําของบประมาณประจําป 
               ผลลัพท   ประมาณการรายจายประจําป ท่ีไดรับอนุมัติจากรมบัญชีกลาง       

6. ระยะเวลาโครงการ 
               เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน   
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7. แผนปฏิบัติงาน       

กิจกรรม 
 

ระยะเวลา ปงบประมาณ 2562 ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑. สํารวจแผนการใชเงินของฝายตาง ๆ 
ในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

            ฝายงบประมาณฯ 

2. รวบรวมแผนการใชเงินประจําปใน
ภาพรวม เขาท่ีประชุมกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ 

            

๓. สรปุ (ราง) คําของบประมาณ
ประจําปเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
เงินทุนฯ และคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนฯเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

            

๔. จัดทําคําของบประมาณประจําป
เสนอตอสาํนักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา 

            

 
8. กลุมเปาหมาย 
                  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
                  ฝายงบประมาณและตรวจสอบใบสําคัญ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

10. งบประมาณ 
                  ไมมี 

11. ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 
 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1.ไดรับแผนการใชเงินจากฝายตางๆ ไมครบถวน/ไมทันเวลา 

2. ความคิดเห็นท่ีอาจจะแตกตางของผูเขารวมประชุมท่ีไม
สามารถหาขอยุตไิด 

1.ประสานฝายท่ีเก่ียวของกอนวันกําหนดสงขอมลูลวงหนา 5 วัน 

2.ประสานขอมลูกับฝายท่ีเก่ียวของ ภายใน 3 วัน หลังเสร็จสิ้น
การประชุมกลุมฯ 

 
12. การประเมินผลโครงการ 
                 คําของบประมาณประจําป       

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
                 - ไดรับการอนุมัติงบประมาณไดทันกอนปงบประมาณใหม 
                  - การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป มีความครบถวน ถูกตอง ทันเวลา 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบความถูกตองของการรับและเบิกจายเงิน 

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

2.2 ( / )   ภารกิจพ้ืนฐาน (   )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 

2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  

( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...3....ตัวชี้วัดท่ี..3.3..... 

2.4   ประเภทโครงการ  

             ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 

             (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3.  หลักการและเหตุผล  
  ฝายการเงินและบัญชี กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีภารกิจงานในการบริหารจัดการดานการเงิน
และบัญชีใหเปนไปตามระเบียบการคลังหรือระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ จัดทํารับรูรายได นําสงรายได เบิกจายเงินและ
จัดทํางบทดลองแบบ บช.๐๕ ในระบบ GFMIS รับผิดชอบในการรับเงิน การจัดเก็บ การนําเงินฝากธนาคาร จายเงิน
ทุกประเภท จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน รวมท้ังตรวจสอบความถูกตอง จัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐใน
ระบบ CFS และจัดทํารายงานทางการเงินและรายงานแผน-ผลรายรับและรายจายในระบบ NBMS จัดทําระบบ
ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยงดานการเงินและบัญชี และจัดทําผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปนรายไตรมาส 
ประสานการดําเนินงานกับฝายตางๆท่ีเก่ียวของกับการเงินและบัญชี รวมถึงการวิเคราะหงบการเงินของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติดดวย 
  โดยในการรับและเบิกจายเงิน จะตองมีความถูกตองและดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบการคลัง
หรือระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะตองมีความละเอียดรอบคอบ และเพ่ือลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานจึง
ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบความถูกตองของการรับและเบิกจายเงิน เพ่ือใหเปนไปตามแผนและการจัดทํา
รายงานทางการเงินตางๆมีความถูกตองเชื่อถือได 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานดานการเงินและบัญชีเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็วและตรวจสอบได 
 2. เพ่ือใหการรับและเบิกจายเงินถูกตองเปนไปตามแผนการเบิกจายเงิน 

5.  ผลสัมฤทธิ์  รอยละความถูกตองของการรับและเบิกจายเงิน 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดําเนินการ  
 เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7. วิธีการดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.- ม.ีค. เม.ย.- ม.ิย. ก.ค.- ก.ย 

1 จัดทําแผนตรวจสอบความถูกตองของการรับและเบิกจายเงิน
2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามแผน 

3. จัดทําบันทึกตรวจสอบขอมลูพรอมลงนามในการตรวจสอบ 

    ฝายการเงิน
และบัญชี 
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8. กลุมเปาหมาย  
 เจาหนาท่ีฝายการเงินและบัญชี 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายการเงินและบัญชี กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ  
    ไมมี  

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. การเบิกจายเงินไมเปนไปตามแผนการเบิกจาย ติดตาม ทวงถามกับฝายตางๆท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตาม
แผนการเบิกจายเงิน 

 2. การนําสงเงินผิดพลาดและไมทันกําหนดเวลาตาม
ระเบียบ 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเงิน และ ตอง
ปฏิบัติตามระเบียบและใหทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

12. การประเมินผลโครงการ   
 ประเมินผลโครงการจากระดับคะแนนประเมินผลตาม ตัวชี้วัดท่ี อย. กําหนด 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การรับและเบิกจายเงินมีความถูกตองตามแผนการเบิกจายและเปนไปตามระเบียบการคลังและ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 2. การจัดทํารายงานทางการเงินถูกตองเชื่อถือไดและดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชี 

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

2.2 ( / )   ภารกิจพ้ืนฐาน (   )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 

2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  

( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...3....ตัวชี้วัดท่ี..3.3..... 

2.4   ประเภทโครงการ  

             ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 

             (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3.  หลักการและเหตุผล  
  ฝายการเงินและบัญชี กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีภารกิจงานในการบริหารจัดการดานการเงิน
และบัญชีใหเปนไปตามระเบียบการคลังหรือระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ จัดทํารับรูรายได นําสงรายได เบิกจายเงินและ
จัดทํางบทดลองแบบ บช.๐๕ ในระบบ GFMIS รับผิดชอบในการรับเงิน การจัดเก็บ การนําเงินฝากธนาคาร จายเงิน
ทุกประเภท จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน รวมท้ังตรวจสอบความถูกตอง จัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ    
ในระบบ CFS และจัดทํารายงานทางการเงินและรายงานแผน-ผลรายรับและรายจายในระบบ NBMS จัดทําระบบ
ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยงดานการเงินและบัญชี และจัดทําผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปนรายไตรมาส 
ประสานการดําเนินงานกับฝายตางๆท่ีเก่ียวของกับการเงินและบัญชี รวมถึงการวิเคราะหงบการเงินของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติดดวย 

  โดยในการบันทึกบัญชีตางๆ จะตองมีความถูกตองและเปนไปตามระเบียบการคลังหรือระเบียบอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะตองมีความละเอียดรอบคอบ และเพ่ือลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานจึงดําเนินการจัดทํา
แผนการตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชี เพ่ือใหการจัดทํารายงานทางการเงินตางๆ ถูกตอง เชื่อถือได 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานดานการเงินและบัญชีเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็วและตรวจสอบได 
 2. เพ่ือใหการจัดทํารายงานทางการเงินมีความถูกตองและเชื่อถือได 

5.  ผลสัมฤทธิ์  รอยละความถูกตองของการจัดทําบัญชี 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดําเนินการ  
 เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7. วิธีการดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ตค.-ธค. มค.- มีค. เมย.- มิย. กค.- กย 

1. จัดทําแผนการตรวจสอบความถูกตองของบันทึกบัญชี 

2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามแผน 

3. จัดทําบันทึกตรวจสอบขอมลูพรอมลงนามในการตรวจสอบ 

    ฝายการเงิน
และบัญชี 



ทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

July 18, 2017 
 

กลุมเงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด   | FDA  หนา ๘๖ 

 

8. กลุมเปาหมาย  
 เจาหนาท่ีฝายการเงินและบัญชี 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายการเงินและบัญชี กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ  
    ไมมี  

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. บันทึกรายการบัญชีผิดประเภท 

2. บันทึกรายละเอียดบัญชีผิดพลาด เชนบันทึก
ตัวเลขสลับ 

เจาหนาท่ีตองตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนบันทึก
ขอมูล 

12. การประเมินผลโครงการ   
 ประเมินผลโครงการจากระดับคะแนนประเมินผลตาม ตัวชี้วัดท่ี อย. กําหนด 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การบันทึกบัญชีมีความถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเปนไปตามระเบียบการ
คลังและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 2. การจัดทํารายงานทางการเงินถูกตองเชื่อถือไดและดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการรับและเบิกจายเงิน 

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

2.2 ( / )   ภารกิจพ้ืนฐาน (   )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 

2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  

( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...3....ตัวชี้วัดท่ี..3.3..... 

2.4   ประเภทโครงการ  

             ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 

             (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3.  หลักการและเหตุผล  
  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดกําหนดตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผลดานการนําเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชเปนกรอบเครื่องมือในการจัดการดําเนินการของสวนราชการเพ่ือยกระดับ
การบริหารจัดการขอสวนราชการ เพ่ือใหสามารถสงมอบคุณคาท่ีดีข้ึนท้ังผลผลิตและบริการใหแกผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ซ่ึงนับเปนการตอบสนองตอเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
  ฝายการเงินและบัญชี จึงไดนํากรอบหลักเกณฑดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและ
กําหนดใหมีการดําเนินการจัดทํามาตราฐานการปฏิบัติงานการรับและเบิกจายเงิน เพ่ือใหเปนไปดวยความถูกตอง 
รวดเร็ว และตรวจสอบได 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหมีกรอบแนวทาง มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานดานการเงินและบัญชีเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็วและตรวจสอบได 

5.  ผลสัมฤทธิ์  
 1. มีคูมือมาตราฐานการปฏิบัติงานการรับและเบิกจายเงิน 
 2. มีการทบทวนคูมือใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
 3. รอยละของกระบวนการทํางานลดระยะเวลาในการรับและเบิกจายเงินลงรอยละ 5 ถึง 25 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดําเนินการ  
 เดือนตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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7. วิธีการดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา  
ผูรับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค. 

1. ทบทวนคูมือการปฏบัิติงานการรับและเบิกจายเงิน  

2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน หรือ work instruction การรับ 

และเบิกจายเงิน 

3. ประกาศคูมือตามระบบคุณภาพของ อย. 

4. ดําเนินการ Internal Audit ท้ังระดับกอง และระดับกรม 
ตามท่ี อย.กําหนด 

      ฝายการเงิน
และบัญชี 

8. กลุมเปาหมาย  
 เจาหนาท่ีฝายการเงินและบัญชี 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายการเงินและบัญชี กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ  
    ไมมี  

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. มีการเปลีย่นแปลงข้ันตอนการปฏิบัติงาน แตไมทบทวน
คูมือใหตรงกับการปฏิบัติงาน ทําใหคูมือไมเปนปจจุบัน 

ใหทบทวนคูมือการปฏิบัติงานใหถูกตอง เปนปจจุบัน 

2. คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ไมสอดคลองกับ กฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ 

แกไขข้ันตอนการปฏิบัติงานใหถูกตอง เหมาะสม 

12. การประเมินผลโครงการ   
 ประเมินผลโครงการจากระดับคะแนนประเมินผลตาม ตัวชี้วัดท่ี อย. กําหนด 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ฝายการเงินและบัญชี มี คูมือการปฏิบัติงานการรับและเบิกจายเงินเปนปจจุบัน สามารถใชเปน
แนวทางปฏิบัติไดจริงโดยไมเกิดปญหากับการใหบริการ 
 2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในมาตราฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีฝายการเงินและบัญชี 
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1.  ช่ือโครงการ : โครงการจดัทํามาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรอยางริเริ่ม บูรณาการ 
และมีสวนรวม 

2.  ประเภทโครงการ 
 2.1  ( / )   โครงการใหม (  )   โครงการตอเนื่อง......ป ปนี้เปนปท่ี......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..3....กลยุทธท่ี..3.2..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุม 

3.  หลักการและเหตุผล  
 เม่ือกลาวถึงกลยุทธในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางาน   
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสายงานนั้นๆ โดยตรงอยางเปนระบบ ซ่ึงเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือหนึ่งคือ “การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน” เพราะเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานไดโดยตรง รวมไปถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ คูมือ
การปฏิบัติงาน จึงถือเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงวิธีการการปฏิบัติงานใหผูท่ีปฏิบัติงาน ผูเขามาปฏิบัติงานใหม รวมไปถึง  
ผูตองการเรียนรูการทํางานในกระบวนการ รวมท้ังยังมีประโยชนตอผูใชบริการในประเด็นการสรางความเขาใจ
กระบวนการปฏิบัติงานขององคกร ซ่ึงจะนําไปสูการสรางความพึงพอใจในการเขารับบริการไดดวยเชนกัน  
 จากท่ีกลาวมาในขางตน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดจัดทําโครงการมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรอยางริเริ่ม บูรณาการและมีสวนรวม เพ่ือจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการ
พัฒนากระบวนการทํางานดานการจัดทําแผนยุทธศาสตร และเขาสูระบบคุณภาพ ISO 2001 : 2015 ของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตอไปอยางเปนรูปธรรม 

4. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการพัฒนากระบวนการทํางานดานการจัดทําแผนยุทธศาสตร
อยางริเริ่ม บูรณาการและมีสวนรวม 
 2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดเขาใจกระบวนการทํางานดานการจัดจัดทําแผนยุทธศาสตรอยาง
ริเริ่ม บูรณาการและมีสวนรวม 

5.  ผลสัมฤทธิ์  
ผลผลิต  มีคูมือการปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนยุทธศาสตร เปนไปตามมาตรฐาน  
          ISO 9001 : 2015  

 ผลลัพธ เจาหนาท่ีสามารถนําคูมือปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดําเนินการ  
 เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562  ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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7.  วิธีการดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม ธค.61 มค.62 กพ.62 ผูรับผิดชอบ 

1. จัดทําโครงการ เสนอ อย.อนุมัติ    ฝายนโยบายและ
แผนงาน 2. จัดประชุมผูท่ีเก่ียวของ    

3. ดําเนินการจัดทําคูมือการจัดทําแผนยุทธศาสตร    

4. ตรวจสอบความครบถวน และความถูกตองของคูมือการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร และเขาสูระบบคุณภาพของ อย. 

   

5. เผยแพรประชาสัมพันธ ใหบุคลากรท้ังภายในและนอก
องคกรทราบ         

   

6. รายงานการดําเนินงานตอคณะกรรมการจัดการขอ
รองเรียน ผูบริหาร และคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ 

   

8.  กลุมเปาหมาย   :  บุคลากรในฝายนโยบายและแผนงาน  

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ   :  ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ  :  ไมมี 

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 
 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. การดําเนินการในบางกิจกรรมไมแลวเสร็จตามเวลา       
ท่ีกําหนด 

1. จัดทําปฏิทินแผนการดําเนินงาน และมอบหมายผูรับผิดชอบ 

2. การตรวจสอบคูมือคูมือการจัดทําแผนยุทธศาสตรไม
ครอบคลุมทุกกระบวนงาน 

2. กระจายคูมือการจัดทําแผนยุทธศาสตร ใหผู ท่ีเก่ียวขของ
ตรวจสอบใหครอบคลุมทุกกระบวนงาน 

12. การประเมินผลโครงการ   
 คูมือการจัดทําแผนยุทธศาสตรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดตองสามารถนําไปใชงานจริงได
อยางมีประสิทธิภาพ  

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และ
สามารถถายทอด และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานได 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมความรูตาม พรบ. การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (  )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ  ) 
 2.3     ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....3....กลยุทธท่ี...3.3...... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
  ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( )   โครงการพัฒนา 
  (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนเรื่องหนึ่ง           

ท่ีมีความสําคัญขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดซ้ือวัตถุเสพติดเพ่ือนํามาจําหนาย ท่ีเปนปจจัยสําคัญของการ
บริหารงานขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุจะตองโปรงใสและ
ถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบตางๆ  ซ่ึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางใหม ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีไดบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนตนมา 
ดังนั้น เจาหนาท่ีพัสดุหรือผูมีหนาท่ีในการจัดซ้ือจัดจางตองมีความรูความเขาใจใน พรบ. และระเบียบพัสดุดังกลาว 
     ดวยตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดโครงการ “อบรมความรู ตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของไดเพ่ิมพูนความรู ตลอดจนหารือถึงปญหาและหา
แนวทางการแกไขเพ่ือจะไดนําไปใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผู เขารวมอบรมไดทราบถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ  

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐    

2. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดเรียนรูขอปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารสัญญาท่ีพบบอย          
เพ่ือแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงานพัสด ุ

3. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดนําความรูท่ีได ไปใชในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดอยาง          
มีประสิทธิภาพ 

5. ผลสัมฤทธิ์ 
1. ผูเขารวมอบรมมีหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐    

2. ผูเขารวมอบรมไดนําความรูท่ีไดไปใชในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบกระบวนงานท่ีมี

มาตรฐาน ใชไดจริงและแกปญหาได 
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6. ระยะเวลา   
ภายในปงบประมาณ 2562 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย. พค มิย กค สค กย 

1. จัดทําโครงการเสนอ อย.อนุมัต ิ             ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

2. สํารวจความตองการผูเขาอบรม             

3. ประสานวิทยากรและผูเก่ียวของ                

4. ขออนุมัติจัด                

5. ดําเนินโครงการ                

6. สรุปผลการดําเนินงาน             

8. กลุมเปาหมาย 
เจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดทุกฝายท่ีเก่ียวของ วิทยากร และผูเก่ียวของ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายบริหารท่ัวไป 

10. ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 
 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

   ผูเขารับการอบรมไมตรงกับกลุมเปาหมายท่ีกําหนด จัดทําหนังสือเชิญ พรอมแนบรายละเอียด หัวขอท่ีเก่ียวของในแตละฝาย
ไดรับทราบ  

11. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 ณ หองประชุมภายในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

12. งบประมาณดําเนินงาน 
งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท      

(หนึ่งแสนบาทถวน) 

13. การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลการดําเนินโครงการตามกิจกรรม และรายงานการประชุม 

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีบุคลากรท่ีมีมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําข้ันตอนการใหบริการ          

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (/ )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 (  )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3     ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....3....กลยุทธท่ี...3.3...... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
  ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (/ )   โครงการพัฒนา 
  (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
ภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือ การจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทาง

การแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมใหกับสถานพยาบาลท่ัวประเทศ ดังนั้น การสื่อสารมีความจําเปนอีกประการ
หนึ่ง เนื่องจากตองติดตอสื่อสารกับบุคคลตางๆในหลากหลายอาชีพ การจัดทําข้ันตอนการใหบริการ  ทําใหผูมาติดตอ
สามารถเขาใจในลําดับข้ันตอนของการรับบริการในแตละข้ันตอน และเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหผูรับบริการสําเร็จ
ประโยชนตามความตองการดวยความพึงพอใจ 

       กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 
โดยเนนท้ังการพัฒนาบุคลากรและชองทางการติดตอสื่อสารกับผูรับบริการ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจและประทับใจของ
ผูรับบริการ อันเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกองคกร  

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูรับบริการมีความเขาใจในลําดับ ข้ันตอนการใหบริการ    
2. เพ่ือใหผูรับบริการจัดเตรียมเอกสารในการติดตอกับกลุมเงินทุนฯ ไดครบถวน ถูกตอง  

5. ผลสัมฤทธิ์ 
ผลผลิต   
1. ผูรับบริการมีความเขาใจในลําดับ ข้ันตอนการใหบริการ    
2. ผูรับบริการสามารถจัดเตรียมเอกสารในการติดตอกับกลุมเงินทุนฯ ไดอยางครบถวน ถูกตอง  
ผลลัพธ 
ผูมาติดตอมีความเขาใจในลําดับ และข้ันตอนของการใหบริการ  สามารถจัดเตรียมเอกสารไดครบถวน 

ถูกตอง เกิดความรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร มีระบบกระบวนงานท่ีมีมาตรฐาน รับบริการสําเร็จประโยชนตามความ
ตองการดวยความสะดวก รวดเร็ว  

6. ระยะเวลา   
ภายในปงบประมาณ 2562 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย. พค มิย. กค สค กย 

1. จัดทําโครงการเสนอ อย.อนุมัต ิ             ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 
 

๒. เก็บขอมูลเพ่ือใชประกอบการ
จัดทําจากผูเก่ียวของ 

            

3. รวบรวมขอมูลเพ่ือวางแผน
รูปแบบ 

            

4. ดําเนินการ             

5. จัดทําสรุปผลการดําเนินการ             

 
8. กลุมเปาหมาย 

ผูมาติดตอกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายบริหารท่ัวไป 

10. ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 
 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

     ผูเก่ียวของไมใหความรวมมือในการใหขอมูล 
 

    จัดทําหนังสือเสนอ ผอ. สั่งการ  

11. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
   บริเวณภายในอาคาร 7  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

12. งบประมาณดําเนินงาน 
- 

13. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลการดําเนินโครงการตามกิจกรรม  

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูรับบริการสําเร็จประโยชนตามความตองการดวยความสะดวก รวดเร็ว อันเปนการสรางภาพลักษณ

ท่ีดีใหแกองคกร 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดหาพัสดุ             

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  ( / )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3 ) 
 2.3     ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....3....กลยุทธท่ี...3.3...... 
 2.4      ประเภทโครงการ  
  ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
  (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
  การพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหถูกตอง รวดเร็ว เปนแนวทางเดียวกันถือเปนกลยุทธ   
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีทําใหเกิดมาตรฐานในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
จัดหาพัสดุ ปจจุบันไดมีการใช พรบ.และระเบียบฯ ใหมในการปฏิบัติงาน อาจทําใหผูปฏิบัติงานแตละคนมีแนว
ทางการปฏิบัติงานไมสอดคลองเก่ียวเนื่องเปนมาตรฐานเดียวกัน  

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวจึงเห็นควรใหมีการจัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงานดานจัดหาพัสดุข้ึน เพ่ือใหเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงได
กําหนดใหปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนเขาสูคุณภาพมาตรฐานสากล เพ่ือใหกระบวนงานการปฏิบัติงานมีความ
ถูกตอง รวดเร็ว และประทับใจ 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานการจัดหาพัสดุใหมีมาตรฐาน เปนแนวทางเดียวกัน 
2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีในกลุมเงินทุนฯ มีแนวทางปฏิบัติงานดานจัดหาพัสดุท่ีถูกตอง ตรงกัน 

5. ผลสัมฤทธิ์ 
ผลผลิต  เจาหนาท่ีมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดหาพัสดุ 
ผลลัพธ  เจาหนาท่ีสามารถนํามาตรฐานการปฏิบัติงานไปใชอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนตอภารกิจ 
           หลักของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

6. ระยะเวลา   
ภายในปงบประมาณ 2562 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย. พค มิย. กค สค กย 

1. จัดทําโครงการเสนอ อย.อนุมัต ิ             ฝายบรหิาร
ท่ัวไป ๒. จัดประชุมหาแนวทางรวมกัน             

๓. ดําเนินโครงการฯ             

4. รวบรวมเปนรูปเลม               

5. นําเสนอ อย. เพ่ือทราบ             



ทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

July 18, 2017 
 

กลุมเงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด   | FDA  หนา ๙๖ 

 

8. กลุมเปาหมาย 
เจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ีปฏิบัติงานดานจัดหาพัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายบริหารท่ัวไป 

10. ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 
 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

   พัสดุ ท่ีตองจัดหามีหลายประเภท ทําใหมี
มาตรฐานท่ีแตกตางกัน 

    จัดทําแผนการจัดหาโดยแบงเปนแตละประเภท  

11. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 ณ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

12. งบประมาณดําเนินงาน 
- 

13. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลการดําเนินโครงการตามกิจกรรม  

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เจาหนาท่ีกลุมเงินทุนฯ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการดําเนินการ

จัดหาพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการแกไขปรับปรุงระเบียบและ/หรือ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร  
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี...3....กลยุทธท่ี...3.2..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย        (  )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุม 
3. หลักการและเหตุผล  
 ในการบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจะตอง        
มี 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 เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชในทาง
การแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม มีความถูกตอง เหมาะสมรัดกุมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
รวมท้ังกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทางราชการ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจึงจําเปนตองจัดทําโครงการแกไข
ปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาการดําเนินงานใหมีความ   
คลองตัว ถูกตองตามกฏระเบียบขอบังคับท่ีกําหนด อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกร รวมท้ัง
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดหรือถูกตรวจสอบ   

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
2. เพ่ือเแกไขปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหสอดคลองกับ        

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

3. เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด
และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 

5. ผลสัมฤทธิ์  
 ผลผลิต  ระเบียบและ/หรือพรบ.ท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ท่ีปรับปรุงแกไขแลว  

 ผลลัพธ  ระเบียบและ/หรือพรบ.ท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ท่ีปรับปรุงแกไขแลว 
มีความสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  
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6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดําเนินการ  
 เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562  ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7. วิธีการดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ดําเนินการประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการ     ก ลุ ม เ งิ น ทุ น
หมุ น เ วี ยนย า
เสพติด 

2. ดําเนินการราง ปรับปรุง แกไข ตามขอเสนอท่ี
ประชุม 

    

3. ดําเนินการนํารางกฎหมายเสนอ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา  

    

4. ประกาศ แจงเวียน ประชาสัมพันธกลุมเปาหมาย     

8. กลุมเปาหมาย   :  คณะอนุกรรมการแกไขปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  :  ฝายกฎหมาย กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ  
    จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ ๒๕62 จํานวน 50,000.-บาท 
(หาหม่ืนบาทถวน)  

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. ประธานอาจไมอยูในท่ีประชุม/ไมสามารถปฎิบัติหนาท่ีได 1. ใหกรรมการในท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงในท่ีประชุม 

กระทําการตามหนาท่ีแทน 

2. ผูเขารวมประชุมขาดความรู ความเขาใจ ในระเบียบฯ 

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

1. ใหฝายกฎหมายช้ีแจงหรือแนะแนวเพ่ิมเติม 

2. แจกจายเอกสารท่ีเก่ียวของกับระเบียบฯ ท่ีแกไขใหม ใหผูเขารวม
ประชุมลวงหนากอนการประชุม ไมนอยกวา 7 วัน 

12. การประเมินผลโครงการ   
 ประเมินกิจกรรมโครงการ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีระเบียบและข้ันตอนดําเนินงานในการการบริหารจัดการวัตถุ   
เสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ใหดียิ่งข้ึนและมีความเหมาะสมรัดกุม สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันมากยิ่งข้ึน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทางราชการ 
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1. ช่ือโครงการ :  โครงการปรับปรุงโครงสราง Right Sizing 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง.......ป ปนี้เปนปท่ี........ 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..4....กลยุทธท่ี..4.1..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
           (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล 
 ความสําคัญของการพัฒนาคนเพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีแหงอนาคต บริบทท้ังภายในและภายนอก    
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป กอใหเกิดผลกระทบอยางมากตอองคกร ไมวาจะเปนเรื่องวิสัยทัศน พันธกิจ หรือเปาหมาย ดังเชน 
การนําเทคโนโลยีมาใชทดแทนคนเพ่ิมข้ึนทีละนอย องคกรจึงตองมองไปขางหนามากข้ึน นําไปสูการตัดสินใจเพ่ิมหรือ
ลดอัตรากําลัง โดยใหความสําคัญกับการบริหารอัตรากําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีจํานวนท่ีเหมาะสม รวมไปถึง
การสงเสริมและพัฒนาทักษะของคนท่ีมีอยูใหสามารถรองรับกับภารกิจท่ีจะเปลี่ยนแปลงได การประเมินอัตรากําลัง 
เพ่ือปรับอัตรากําลังคนท่ีมีอยูหรือหากําลังคนทดแทนใหสามารถรับมือกับอนาคตไดอยางทันทวงที 
 การประเมินอัตรากําลัง เปนหนึ่งในกระบวนการของการวางแผนอัตรากําลัง จะอยูระหวางข้ันตอน
ของการวิเคราะหกําลังคนและการวางแผนพัฒนากําลังคน โดยการประเมินอัตรากําลังจะเนนการวิเคราะหอัตรากําลัง 
ณ ปจจุบัน และสงเปนขอมูลผลลัพธไปใหองคกรไปใชวางแผนพัฒนาบุคลากรไดอยางเหมาะสมมากข้ึน วาจะทํา
อยางไรใหอัตรากําลังท่ีมีอยู สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและความสามารถพรอมท่ีจะเดินควบคูไปกับ
ภารกิจท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงในวันขางหนา จึงทําใหเกิดโครงการปรับปรุงโครงสราง Rightsizing คือการบริหาร
ตนทุนขององคกร ทําใหองคกรบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พัฒนาปรับโครงสรางขององคกร ท้ังนี้ 
Rightsizing ยังคงเก็บคนไวและใหความสําคัญกับการพัฒนาคน โดยมิไดมุงเนนการตัดคนออกทําใหเกิดผลลบแก
องคกรในดานภาพลักษณ เพราะการนําคนออกจะกระทบตอสภาพจิตใจของพนักงาน รวมท้ังการสรางความเชื่อม่ันใน
องคกรอีกดวย   

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังคนของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหทันตอเวลา 

ท้ังในดาน “ปริมาณ” และ “คุณภาพ” ไดอยางเหมาะสม  
2. เพ่ือปรับปรุงโครงสรางการบริหารอัตรากําลังขององคกรไดอยางมีประสิทธิผล 

5. ผลสัมฤทธิ์  
 ผลผลิต  มีโครงสรางใหมของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 1 โครงสราง 
 ผลลัพธ  มีกรอบอัตรากําลังคนท่ีสอดคลองกับโครงสรางใหม 1 ชุด 

6. ระยะเวลา 
 ภายในไตรมาสท่ี 1 - ไตรมาสท่ี 3 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2562 ผูรับผิดชอบ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมษ พค มิย 

1. จัดทําโครงการ เสนอ อย.อนุมัต ิ          ฝายนโยบายและแผนงาน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

• ศึกษาสภาพปญหาโครงสรางและ
อัตรากําลังของเงินทุนหมุนเวียนยา
เสพติด 

• ศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางและ
อัตรากําลังเงินทุนฯ พรอม 
วิเคราะหโครงสรางใหม โดย
พิจารณาองคประกอบท้ัง 4 ดาน 
พิจารณาความสาํคัญของงาน 
พิจารณาความเหมาะสมของ
โครงสรางองคกร พิจารณาความ
เหมาะสมของทรัพยากรและ
พิจารณาความเหมาะสมของการจดั
ระดับของตําแหนง 

         

3. จัดทําโครงสรางใหม          
4. กําหนดกรอบอัตรา          
5. สรุปผลโครงการ          
6. นําเสนอขออนุมัติและรายงาน
คณะกรรมการบรหิารฯ 

         

8. กลุมเปาหมาย   :   เจาหนาท่ีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ผูท่ีเก่ียวของ และวิทยากร จํานวน 25 คน  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   :  ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. สถานท่ีดําเนินโครงการ   :   โรงแรมในตางจังหวัด 

11. งบประมาณ  :  งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 200,000 บาท   

12. ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

การปรับปรุงโครงสราง Rightsizing ตองใชผู เ ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณในเรื่องโครงสรางและอัตรากําลังคน 

ควรจางผูเช่ียวชาญมาเปนท่ีปรึกษาโครงการ 

13. การประเมินผลโครงการ 
  ประเมินผลความพึงพอใจบุคลากร ตอการจัดทําโครงสรางและอัตรากําลังท่ีสอดคลอง 

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  องคกรบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการปฏิบัติงานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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1. ช่ือโครงการ :  โครงการจัดทํา Performance Agreement 

2. ประเภทโครงการ 
  2.1  (   )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง.......ป ปนี้เปนปท่ี........ 
  2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
  2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
   ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..4....กลยุทธท่ี..4.1..... 
  2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล 
  ความสําคัญของการมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับ และการท่ีจะ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพได ตองนําระบบและเครื่องมือการบริหารมาใชในการดําเนินงานถายทอด
นโยบาย กลยุทธและเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนด 
  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดกําหนดใหทุกระดับจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement : PA) โดยใหมีการถายทอดตัวชี้วัดตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตัวชี้วัดตาม
บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวงการคลัง และ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังแผน
ยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกระดับ จึงไดจัดทําโครงการการจัดทํา 
Performance Agreement เพ่ือจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ข้ันตอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด    

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามข้ันตอน

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
2. เพ่ือใหสามารถถายทอดตัวชี้วัดสูผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
3. เพ่ือกําหนดตัวชี้วัดไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ  

5. ผลสัมฤทธิ์  

 ผลผลิต มีคํารับรองการปฏิบัติราชการและกรอบการประเมินผลการดําเนินงาน (KPI) ท่ีสอดคลอง 

 ผลลัพธ บุคลากรไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีตกลงรวมกัน 

6. ระยะเวลา 
  ภายในไตรมาสท่ี 2 - ไตรมาสท่ี 3 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. –ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. 
ฝ า ย น โ ย บ า ย
และแผนงาน 

1. ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจเจาหนาท่ีทุก
ระดับทุกกลุม 

    

2. ประชุมถายทอด KPI เพ่ือใหเจาหนาท่ี
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    

3. ผูบริหารลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือเปนกรอบปฏบัติงาน 

    

4. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม KPI 
ท่ีกําหนด 

    

5. สรปุผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
นําเสนอคณะกรรมการ/ผูบริหาร 

    

 
8. กลุมเปาหมาย   :   เจาหนาท่ีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จํานวน 74 คน  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   :  ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. สถานท่ีดําเนินโครงการ   :   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

11. งบประมาณ  :  ไมมี  

12. ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 

 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

การประเมินผลขาดความโปรงใส ไมนาเช่ือถือ จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล 

13. การประเมินผลโครงการ   
  บุคลากรมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน 

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
  บุคลากรมีเขาใจและใหความสําคัญตอการจัดทําตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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1. ช่ือโครงการ :  โครงการพัฒนาบุคคลตามหลักสมรรถนะ  

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง.......ป ปนี้เปนปท่ี........ 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..4....กลยุทธท่ี..4.1..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
           ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในสถานการณปจจุบันทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในองคกร บุคลากรทุกคนควรไดรับการ
คัดเลือกใหมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับงานท่ีจะปฏิบัติ การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน การประเมินผล    
การปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพของผลงานตามหนาท่ีท่ีกําหนด บุคลากรควรไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมเปนการ
เพ่ิมเติมหรือทบทวนความรูและกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจ ตลอดจนสงเสริมใหไดรับการเลื่อนระดับตําแหนง หรือ
เพ่ิมเงินเดือนหรือคาตอบแทนอยางถูกตอง และเหมาะสม  
 กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร 
กําหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือนําศักยภาพบุคลากรมาใชอยางเต็มท่ี เพ่ือสนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตรของ
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดังนั้น กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจึงไดกําหนดโครงการพัฒนาบุคคลตามหลัก
สมรรถนะ เพ่ือใหเจาหนาท่ีในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ท่ีตองการพัฒนาทักษะ สมรรถนะในงานท่ีเก่ียวของ    
มีโอกาสเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของตนเองมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรกลุมเงินทุนฯ ใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีใหดี

ยิ่งข้ึนตามแผนพัฒนา IDP 
2. เพ่ือเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะ  

5. ผลสัมฤทธิ์ (ตัวช้ีวัดโครงการ) 
 ผลผลิต บุคลากรไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะท่ีกําหนด ตามแผน IDP  

 ผลลัพธ บุคลากรท่ีผานการอบรมตามแผน IDP มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนรอยละ80 

6. ระยะเวลา  :  ภายในปงบประมาณ 2562 (ไตรมาสท่ี 1 - ไตรมาสท่ี 3) 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

สงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเขารับการอบรมหลักสตูรท่ี
เก่ียวของกับการปฏบัิติงานในหนาท่ีกับหนวยงานภายนอก
ท่ีจัดอบรม ตามสมรรถนะท่ีเก่ียวของและกําหนด 

ภายในปงบประมาณ 2562 หลักสตูรอบรมพิจารณาตาม
สมรรถนะท่ีเก่ียวของของ
เจาหนาท่ี 
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8. กลุมเปาหมาย  :  ผูบริหาร หรือเจาหนาท่ีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตามแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคล (IDP) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   :  ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. สถานท่ีดําเนินโครงการ   :   หนวยงาน / องคกรภายนอก   

11. งบประมาณ 
 งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 50,000 บาท  
(หาหม่ืนบาทถวน)   

12.  ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

มีจํานวนผู เข าอบรม สนใจเขารับการอบรมเกิน
เปาหมายท่ีกําหนดโดยไมไดวางแผนการอบรมลวงหนา 

  

แจงใหทุกฝายท่ีเก่ียวของใหประเมินสมรรถนะเจาหนาท่ี
ตามความเปนจริงเพ่ือพัฒนาทักษะตามความตองการของ
เจาหนาท่ีและจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะะตามความ
จําเปนและเหมาะสม 

13. การประเมินผลโครงการ 
 ผูเขารวมโครงการ ผานสมรรถนะท่ีกําหนดหลังไดรับความรูจากการเขาอบรม 

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  บุคลากรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีการปฏิบัติงานมาตรฐานสูงอยางมืออาชีพ 
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1. ช่ือโครงการ :  โครงการจัดการความรู KM for Innovation 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.......ป ปนี้เปนปท่ี......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..4....กลยุทธท่ี..4.1.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการสํารวจ         ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
 การจัดการความรูเปนเครื่องมือสําคัญในการรวบรวมความรูท้ังท่ีเปนความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) และความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรูและมีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังนําความรูท่ีไดรับไปใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางศักยภาพขององคกรใหมีความสามารถในการแขงขันระดับสูง 
 กลมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนากระบวนการทํางานเพ่ือ
สรางบุคลากรใหเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรค และมีทักษะท่ีจําเปนในการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพในการ
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว วิธีการหนึ่งท่ีใช คือการพัฒนาผานการจัดการความรู (Knowledge 
Management) โดยเปนการนําจุดแข็ง (Strengths) ดานบุคลากรมาเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน กลาวคือ 
เจาหนาท่ีผูมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณในการทํางานท่ียาวนาน และเปนผูท่ีจะเกษียณอายุการทํางาน ดังนั้นการ
แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรเหลานี้  จะทําใหเกิดการสรางความรู  อันจะนําไปสูการมีนวัตกรรม 
(Innovation) การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และการเสริมสรางประสิทธิภาพ (Efficiency) ดานการ
ปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดจัดโครงการจัดการความรู KM for Innovation ข้ึนตามเหตุผล
ดังกลาวขางตน และใหเปนไปตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห
และการจัดการความรู   

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด        

จนเกิดความรูใหมในกระบวนการปฏิบัติงาน knowledge sharing 
2. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือนําความรูและแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีไดรับจากการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชในการพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงาน  
5. ผลสัมฤทธิ์  

1. เจาหนาท่ีเขารวมกิจกรรม KM มีความรูในเรื่องท่ีนํามาแบงปน รอยละ 80  
2. เจาหนาท่ีมีการนําความรูจากกิจกรรม KM ไปประยุกตใชรอยละ 80 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ี 
 ไตรมาสท่ี 1 – ไตรมาสท่ี 4  ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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7. วิธกีารดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม ปงบประมาณ 2562 ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. วางแผนจัดกิจกรรม KM     ฝายนโยบายและ
แผนงาน 2. ประชุมเพ่ือการบงชี้ความรู      

3. ดําเนินการจัดกิจกรรม KM 6 ครั้ง     

4. วิเคราะหความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

    

5. คัดเลือกองคความรู     

6. สงองคความรูท่ีไดเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
เวทีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

    

 7. เผยแพรความรูบนเว็บไซดของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด  

    

8. กลุมเปาหมาย  
 เจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากรและผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 35 คน   

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  :  ฝายนโยบายและแผนงาน 

10. งบประมาณ  
 งบประมาณดําเนินการ จากงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดประจําปงบประมาณ ๒๕62 
จํานวน 30,000.-บาท (สามหม่ืนบาทถวน)  

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

การจัดทํา KM มุงเนนกิจกรรมใหเสร็จทันเวลาแตขาด
การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
อยางแทจริง 

สรางความเขาใจและสรางทัศนคตท่ีิถูกตองใหกับเจาหนาท่ี 

12. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินความสําเร็จในแตละกิจกรรมของ KM 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  บุคลากรมีนวัตกรรมใหมในการปฏิบัติงาน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร ทว. สูความเปนมืออาชีพ (OD) 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (  )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2๖) 
 2.3     ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....4....กลยุทธท่ี...4.1...... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
  ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( )   โครงการพัฒนา 
  (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
               ในปจจุบันทุกหนวยงานไดใหความสําคัญกับการพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย ตลอดจน
พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองคกรใหมีความเปนมืออาชีพ เนนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนในการทํางาน มีการคิดริเริ่มสรางสรรค สรางคุณคาในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 
โดยเฉพาะภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือ การจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทาง
การแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมใหกับสถานพยาบาลท่ัวประเทศ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  
จึงเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากตองติดตอและประสานกับบุคคลตางๆในหลากหลายอาชีพ  

      กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องดังกลาว
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการบริการ จําเปนตองไดรับการปรับปรุงคุณภาพอยูเสมอดวยการสรางพฤติกรรม    
และการสรางจิตสํานึกการใหบริการในแบบฉบับท่ีปฏิบัติไดอยางสมํ่าเสมอ เปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร โดยเริ่ม
ตั้งแตการพัฒนารูปราง หนาตา สีหนา กิริยาทาทาง การพูด น้ําเสียง  การบริหารจัดการอารมณและทัศนคติ 
ภาพลักษณและบุคลิกภาพท่ีทําใหผูติดตอและประสานงานเกิดความประทับใจและพึงพอใจในการรับบริการ เพ่ือ
นําไปสูองคกรแหงความเปนมืออาชีพตอไป 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูและเขาใจหลักการเสริมสรางบุคลิกภาพท่ีจําเปนสําหรับงาน

บริการ รูวิธีการแสดงออกถึงสีหนา แววตา รอยยิ้ม น้ําเสียงในการพูด 
2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูวิธีการปรับทัศนคติใหเปนบวกในทุกสถานการณ สามารถบริหาร

จัดการอารมณ และมีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูมุมมองการทํางานบริการดวยความสุข เกิดความรักในงานท่ีทํา 

5. ผลสัมฤทธิ์ 
    ผลผลิต 1. ผูเขาอบรมมีความเขาใจในหลักการเสริมสรางบุคลิกภาพท่ีจําเปนสําหรับงานบริการ รูวิธีการ 
                     แสดงออกถึงสีหนา แววตา รอยยิ้ม น้ําเสียงในการพูด 

2. ผูเขาอบรมไดเรียนรูวิธีการปรับทัศนคติใหเปนบวกในทุกสถานการณ สามารถบริหารจัดการอารมณ  
    และมีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ผูเขาอบรมมีมุมมองการทํางานบริการดวยความสุข เกิดความรักในงานท่ีทํา 

   ผลลัพธ เจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีบุคลิกภาพและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานบริการสูง      
                 สงเสริมความเปนมืออาชีพของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
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6. ระยะเวลา  ภายในปงบประมาณ 2562 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ขอรายช่ือเพ่ือจัดตั้งคณะทํางาน              ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 2. สํารวจความตองการผูเขาอบรม             

3. จัดประชุมคณะทํางานฯ                

4. จัดทําโครงการเสนอ อนุมัต ิ             

5. สํารวจสถานท่ีท่ีใชในการจัด                                            

6. ขออนุมัติจัด                

7. ดําเนินโครงการ                

8. สรุปผลการดําเนินโครงการ                

8. กลุมเปาหมาย เจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดและผูเก่ียวของ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายบริหารท่ัวไป กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

10. ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 
 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

งบประมาณอาจไมเพียงพอในการดําเนินการ 

 

สํารวจจาํนวนผูเขารวมอบรมกอนเสนอโครงการ เพ่ือใหสามารถ
คํานวณคาใชจายไดตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 

 
11. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 ณ หองประชุมภายในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและโรงแรมในตางจังหวัด 

12. งบประมาณดําเนินงาน 

งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 500,000.- บาท  

13. การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลการดําเนินโครงการตามข้ันตอน/กิจกรรม  

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีบุคลากรท่ีมีมาตรฐานสูง นําไปสูความเปนมืออาชีพ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562  

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   ) โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.......ป ปนี้เปนปท่ี......... 
 2.2 (   )  ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / ) แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี.. 4....กลยุทธท่ี..4.1.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            ( / )   โครงการสํารวจ         (   )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
  เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสรางความผาสุกในการทํางานของเจาหนาท่ีในกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ตอบสนองตอบริบทของสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และการบริหารราชการ และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหระบบราชการมีความเขมแข็ง                    
มีภูมิคุมกันท่ีดีเพียงพอท่ีจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการคนหาปจจัยท่ีมีผล        
ตอความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรอยางเปนระบบและครอบคลุมท้ังองคกร เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
จึงไดจัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือประเมินผลและวิเคราะห
ความพึงพอใจของบุคลากรในกลุมเงินทุนฯ และนําผลการวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดไปใชในการพัฒนาองคกร     
ดานระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรูและแรงจูงใจ ตลอดจนการสรางความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร   
ในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดตอไป   

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสมดุลระหวางชีวิต           

การทํางานและชีวิตสวนตัว  
2. เพ่ือสรางขวัญกําลังใจท่ีดีและมีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
3. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมท่ีดีอันจะสงผลใหเกิดความรักความผูกพันในองคกร 

5. ผลสัมฤทธิ์  
 ผลผลิต รายงานผลสํารวจความพึงพอใจเจาหนาท่ี 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ :  เจาหนาท่ีมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 90 

6. ระยะเวลาโครงการ  :  เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562 
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7. วิธกีารดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
  

กิจกรรม ระยะเวลา ปงบประมาณ 2561 ผูรับผิดชอบ 
มกราคม มีนาคม เมษายน 

1. จัดทําโครงการ เสนอ อย.อนุมัต ิ    ฝายนโยบายและแผนงาน 

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 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

เน้ือหาขอมูลรายละเอียดท่ีใชสํารวจไมครอบคลุม • แจงเวียนใหทุกฝายทบทวน ตรวจสอบ และรับรองแบบประเมิน  

• ประชุมสรุปรวม 

12. การประเมินผลโครงการ : ประเมินผลการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการภายใตแผน 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เจาหนาท่ีของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี และจะมีผลตอความ
ผาสุกในชีวิตโดยรวมของตนเองอันเกิดข้ึนในองคกร พฤติกรรมของเจาหนาท่ีก็จะมีความรูสึกผูกพันตอองคกรอยาง
แทจริง มุงเนนความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร และเพ่ือเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงาน
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตอไป  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ                
พ.ศ. 2560-2564 และการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม ( / )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....4....กลยุทธท่ี....4.3.... 
 2.4    ประเภทโครงการ  
            ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
 การทบทวนแผนยุทธศาสตร เปนการขับเคลื่อนงานหรือกรอบสําหรับการวางแผนและวัดความ
คืบหนาของยุทธศาสตร เพ่ือวัดการดําเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในแงมุมตางๆ ตลอดจนการ
รวบรวมวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร เพ่ือสื่อสารใหบุคลากรและผูท่ีมีสวนไดสวนเสียไดรับรูรับทราบ สามารถ   
ดูความสําเร็จดวยการวัดผลการปฏิบัติในปท่ีผานมา เพ่ือการตัดสินใจท่ีถูกตองในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน   
การนําไปสูการตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจาํป และเพ่ือชวยใหกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเกิดผลสําเร็จ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดเล็งเห็นถึงปญหาและความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินงานใหเปนไปตามภารกิจ เพราะการกําหนด
แผนงานโครงการท่ีดําเนินการอยูนั้น จะตองสะทอนหรือตอบสนองตอยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว มีความเชื่อมโยงกับ
เปาประสงคโดยรวมขององคกร มีความคาดหวังหรือจุดหมายปลายทางท่ีตั้งไว เพ่ือมาปรับปรุงใหเกิดประโยชนมาก
ท่ีสุดกับประชาชนผูรับบริการ  

4.  วัตถุประสงค 
1. เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
2. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3. เพ่ือใหโครงการ /กิจกรรม ตางๆ เปนไปตามกรอบและทิศทางท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ 

5.  ผลสัมฤทธิ์  

 ผลผลิต 1. ไดแผนยุทธศาสตรปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน จํานวน 1 ฉบับ 
2. ไดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ผลลัพธ แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีคุณภาพครบถวนสามารถนําไปใชไดจริง
ในทางปฏิบัติ 

6.  ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดําเนินการ  
 เดือนมกราคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2562 ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
โรงแรมในเขตจังหวัดนนทบุรี หรือ เขตจังหวัดใกลเคียง 
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7  วิธกีารดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 

1. จัดทําโครงการ นําเสนอ อย.อนุมัติโครงการ       ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

2. จัดตั้งคณะทํางานทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ      

3. จัดทําเอกสาร พรอมท้ังประสานงานในทุกสวนท่ีเก่ียวของ      

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งท่ี 1 / 3 วัน : 7 ชม.) 

• ทบทวนแผนยุทธศาสตร 

• ทบทวนผลการดําเนินงานปท่ีผานมา 

• ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมและวัตถุประสงค 

• กําหนดประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดประเด็นยุทธ 

• กําหนดกลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร 

• กําหนดตัวช้ีวัดกลยุทธ 

• กําหนดโครงการตามกลยุทธ โดยใช BSC 

           
 

   

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งท่ี 2 / 3 วัน : 7 ชม.) 

• จัดทํารายละเอียดโครงการ 

• จัดทํา Strategy Map 

• กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

• จัดทําเอกสารแผนยุทธศาสตรท่ีทบทวนแลว 

• จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 

     

6. นําเสนอรางแผนยุทธศาสตรตอคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติดพิจารณา 

     

7. ปรับปรุง/แกไข/จัดทําเอกสารแผนยุทธศาสตรฉบับสมบูรณ  

8. เสนอ อย.ขออนุมัติใชแผน และแจงเวียนเจาหนาท่ี  

 
8. กลุมเปาหมาย  
 บุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากร และผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 25 คน 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ  
    จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจาํปงบประมาณ ๒๕62 จํานวน 310,000.-บาท        
(สามแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน)  
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11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. ความรู ความสามารถของวิทยากร 1. คัดสรรผูท่ีมีความรู ความสามารถและเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
2. ติดตอประสานงานโดยตรงกับวิทยากรเปนระยะๆ 

2. ผูเขารวมประชุมขาดความรู ความเขาใจ 3. อบรมใหความรูเพ่ิมเติม 
3. การดําเนินการมีการเปลี่ยนแปลงไมเปนไปตามวัน 
เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดไวเดิม 

4. แจงประสานผูท่ีเก่ียวของเปนระยะๆ 

12. การประเมินผลโครงการ   
  แผนยุทธศาสตรกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดและแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563 
ตองสามารถนําไปใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดแผนยุทธศาสตรท่ีมีทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด และแผนปฏิบัติการประจําป อีกท้ังแผนงานและโครงการท่ีนําไปสูการปฏิบัติไดชัดเจน  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคลกลุมเงินทุนหมุนเวียน   
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....4.3..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
  การทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนไป
เปนไปตามตัวชี้วัดภาคบังคับดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุน
หมุนเวียนประจําป และใหสอดคลองกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดท่ี 5 
การมุงเนนบุคลากร ซ่ึงเปนการสนับสนุนใหการจัดการทรัพยากรบุคคลเปนไปในแนวทางเดียวกับยุทธศาสตรโดยรวม 
  เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีการวาง
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ท้ังในระยะสั้นและตามระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บุคคลกลุมเงินทุนฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕64) โดยผานกระบวนการ HR Scorecard อันจะเปนการเพ่ิม
สมรรถนะและขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังระดับบุคคลและระดับองคกร ตลอดจนทําใหเกิด
การเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงใหมๆ รวมท้ังการสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานอีกดวย 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเปนไปตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน  
2. เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕64) ตามแนวทาง HR Scorecard 
3. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. ผลสัมฤทธิ์  
1. ไดแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับ

ทบทวน)  จํานวน 1 ฉบับ 
2. ไดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 ฉบับ 
3. ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รอยละ 80 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดําเนินการ  
 เดือนกุมภาพันธ 2562 ถึง เดือนกรกฎาคม 2562  ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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7. วิธกีารดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ป พ.ศ. 2562 ผูรับผิดชอบ 

มีค. เมย. พค. มิย. 
1. จัดทําโครงการ เสนอ อย.อนุมตัิ     ฝายนโยบาย

และแผนงาน 2. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ     

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ( 3 วัน : 7 ชม.)     

4. ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร     
5. ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานองคกรในดานการบริหารจดัการบุคคล เพ่ือวิเคราะหจดุ
แข็ง – จุดออน (Strength and Weakness Analysis) ขององคกร 

    

6. จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอตอท่ีประชุมกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

    

7. เสนอรางแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลใหคกก.บริหารเงินทุนฯ 
พิจารณาใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ 

    

8. ปรับรางแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตามความเห็นของ คกก.
บริหารเงินทุนฯ และเสนอสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทราบ 

    

9. เสนอแผนยุทธศาสตรการบรหิารทรัพยากรบุคคล ใหผูบริหาร และ คกก.
เห็นชอบตามลาํดับ 

    

 
8. กลุมเปาหมาย  
 บุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากร และผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 25 คน  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ  
    จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจาํปงบประมาณ ๒๕62 จํานวน 156,000.-บาท        
(หนึ่งแสนหาหม่ืนหกพันบาทถวน)  
 
11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. การดําเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 1. ติดตอประสานกับทุกสวนท่ีเก่ียวของลวงหนา 

2. จํานวนผูเขาประชุมไมเปนไปตามเปาหมาย 2. จัดใหสงแบบตอบรับกลับ 

3. ความรูความสามารถของวิทยากรท่ีถายทอด 3. คัดสรร ประสานการจัดหาวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 
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12. การประเมินผลโครงการ   
  แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดตองสามารถ
นําไปใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมหลังสิ้นสุดโครงการ โดยใช
แบบสอบถาม  

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล      
ของทุกฝายท่ีเก่ียวของ และไดรับรูรับทราบถึงสิ่งท่ีองคกรตองเรงปรับปรุงและพัฒนา  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 และการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3     ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....4....กลยุทธท่ี...4.3..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. หลักการและเหตุผล  
 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสําคัญอยางมากตอการกําหนดทิศทาง    
การพัฒนาและปรับปรุงระบบ ICT ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และสามารถใชเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการ
บริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ใหมีประสิทธิภาพการกํากับควบคุมการ
จําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชทางการแพทย การบริหารคลังวัตถุเสพติด การจัดทําฐานขอมูลของผูใชบริการ การใหบริการ
แกประชาชนผูรับริการรวมถึงสถานพยาบาลท่ัวประเทศ ตลอดจนโปรแกรมประยุกตเพ่ือการใชงานเฉพาะดาน          
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2564 ตองจัดใหมีการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการดาน ICT ประจําป ท้ังนี้ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ICT ท่ีมีกรอบและสาระสอดคลองกับยุทธศาสตรการดําเนินงานดาน ICT ของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พรอมท้ังใหเปนไปตามตัวชี้วัดภาคบังคับของกรมบัญชีกลางดานการบริหาร
จัดการดาน ICT ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจาํปบัญชี ๒๕62 และ
แผนปฏิบัติการดาน ICT ประจําปงบประมาณ 2563 กําหนดใหมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรขององคกรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรสําคัญท่ีตอบสนองตอความตองการของ
องคกรไดอยางครบถวน  

4. วัตถุประสงค 

• เพ่ือทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

• เพ่ือใหเปนไปตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี     
ตัวชี้วัดภาคบังคับของกรมบัญชีกลาง (ตัวชี้วัดท่ี ๔.5) การบริหารจัดการสารสนเทศ  

• เพ่ือจัดทําแผนแผนปฏิบัติการดาน ICT ประจาํปงบประมาณ 2563 
5. ผลสัมฤทธิ์  

• ไดแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําป
งบประมาณ 2562-2564 (ฉบับบทบทวน) จํานวน 1 ฉบับ 

• ไดแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําป
งบประมาณ 2563 จํานวน 1 ฉบับ 

• เจาหนาท่ีท่ีเขาอบรมสัมมนามีความรู ความเขาใจแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(โดยแบบสอบถาม) รอยละ 80 
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6. ระยะเวลาโครงการ / สถานท่ีดําเนินการ  
 เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2562 ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

7. วิธกีารดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 โดยการบรรยายถายทอดความรู การแลกเปลีย่นขอมูล การระดมความคิดเห็น การจัดแบงกลุมยอย 
และการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และแผนปฏิบัติการ
ดาน ICT ประจําป 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ ต.ค. –ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ย.- มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. 

1 ขออนุมัติโครงการ     ฝายนโยบาย
และแผนงาน 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน

แผนแมบท ICT 
- ทบทวนผลการดํานินงานป ท่ี

ผานมา 
- ศึกษาสถานภาพแนวโนม ICT 

นโยบาย เปรียบเทียบกับระบบ
ปจจุบันของกลุมเงินทุนฯ 

- ศึ กษาและ วิ เ คร าะห ร ะบบ
ปจจุบัน ปญหาและอุปสรรค
ของระบบการทํางาน 

- กําหนดหัวขอจัดทํายุทธศาสตร 
ICT กําหนดกลยุทธ มาตรการ 
แผนงาน โครงการดาน ICT 

- จัดทําแผนแมบท ICT 
- จัดทําแผนกลยุทธ ICT 
- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 
- จัดทําสรุปเลมแผนแมบท ICT 

ฉบับ(ราง) 

    

3 นําเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือขอ
ความเห็นชอบแผน 

    

4 แกไขขอมูล ตามมติคณะกรรมการ
บริหารและจัดพิมพเอกสารแผนแมบท 
ICT ฉบับสมบูรณ 

    

8. กลุมเปาหมาย  
 บุคลากรในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากรและผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 25 คน 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
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10. งบประมาณ  
    จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจาํปงบประมาณ ๒๕62 จํานวน 200,000.-บาท        
(สองแสนบาทถวน)  

11. ความเส่ียงมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. บุคลากร ขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2. การดําเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

• สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรมความรู เพ่ือพัฒนา 
ประสิทธิภาพ 

• ติดตอประสานการจดัหาวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 

• ติดตอประสานกับทุกสวนท่ีเก่ียวของลวงหนา 

12. การประเมินผลโครงการ   
  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตองสามารถนําไปใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และประเมินผลความ
พึงพอใจของผูเขารวมหลังสิ้นสุดโครงการ โดยใชแบบสอบถาม  

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 และมีแผนปฏิบัติการดาน ICT ประจําป
งบประมาณ 2563 เพ่ือใชเปนกรอบในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ICT อันนําไปสูการพัฒนาการดําเนินงานดาน
การบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย ท่ีสนองตอความตองการของประชาชนผูรับบริการและ
สถานพยาบาลท่ัวประเทศ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันลวงหนาปญหาไมมี (R&M) 

2. ประเภทโครงการ 
  2.1  (   )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
  2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
  2.3     ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
   ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี..4....กลยุทธท่ี..4.3..... 
  2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย     ( / )   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมสัมมนา 

3. หลักการและเหตุผล 
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ดานการบริหาร
ความเสี่ยงเปนตัวชี้วัดภาคบังคับใหทุกทุนหมุนเวียนตองดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน        
โดยกําหนดการประเมินผลจากการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดวยการนําเกณฑการพิจารณาระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ควบคูไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองคกร และการพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู
จากการควบคุมภายใน 
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดเขาระบบคุณภาพตามขอกําหนดระบบคุณภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ISO 9001: 2015 และตามเกณฑความสอดคลองของขอกําหนด ตองดําเนินการ
ประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรมตัวชี้วัด และเพ่ือใหการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
เปนไปตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน และเปนไปในทิศทางเดียวกับการดําเนินการตาม
ขอกําหนดระบบคุณภาพ จึงไดจัดใหมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหเจาหนาท่ีในกลุมเงินทุนหมุนเวียน        
ยาเสพติด ไดรวมกันวิเคราะห ประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางจัดการความเสี่ยงตามกระบวนงานใหครบตามกรอบ
หลักเกณฑท่ีกําหนด 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. แผนบริหารความเสี่ยงสามารถดําเนินการไดครบถวน และสามารถลดความรุนแรงของปจจัย

เสี่ยงไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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6. ระยะเวลา ภายในปงบประมาณ 2562 ระหวางไตรมาสท่ี 1 – ไตรมาสท่ี 2 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาปงบประมาณ 2562 ผูรับผิดชอบ 
ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

1. จัดทําโครงการ นําเสนอ อย.อนุมัติโครงการ       ฝายนโยบาย
และแผนงาน 2. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง      

3. จัดทําเอกสาร พรอมท้ังประสานงานในทุกสวนท่ีเก่ียวของ      

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งท่ี 1 / 2 วัน: 6 ชม.)  

• ช้ีแจงผลการบริหารความเสี่ยง 

• ช้ีแจงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

• วิเคราะหงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีวิเคราะหความ
เสี่ยง 

• การระบุความเสี่ยงแตละงาน โครงการ กิจกรรม 

        

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งท่ี 2/ 2 วัน: 6 ชม.) 

• กําหนดมาตรการ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

• จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห 
Cost Benefit ของกิจกรรม 

• การควบคุมความเสี่ยง 

              

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งท่ี 3/ 2 วัน: 6 ชม.) 

• ช้ีแจงเรื่องการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง 

• ช้ีแจงการรายงานเมื่อพบความเสี่ยงใหม 

       

7. จัดทําเอกสารแผนบริหารความเสี่ยงท่ีทบทวนแลว      

8. นําเสนอรางแผนบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พิจารณา 

     

9. ปรับปรุง/แกไข/จัดทําเอกสารแผนบริหารความเสี่ยงฉบับ
สมบูรณ 
10. เสนอ อย.ขออนุมัติใชแผน และแจงเวียนเจาหนาท่ี 

8. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนางาน เจาหนาท่ีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง วิทยากร ผูเก่ียวของและผูสังเกตการณ จํานวน 25 คน 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายนโยบายและแผนงาน 

10. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 จัดประชุมระดมสมอง ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและโรงแรมในเขตจังหวัด หรือ
จังหวัดใกลเคียง 
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11. งบประมาณ 
 งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 150,000 บาท   
(หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน)  

12. ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 
 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. จํานวนผูเขาอบรม ไมครบตามเปาหมายท่ีกําหนด 
2. ผูเขาอบรม ไมตรงกับกลุมเปาหมายท่ีตองการ 
3. แผนบริหารความเสี่ยงไมสามารถจัดการกับปญหาไดอยาง

แทจริง 
 
 

• เวียนแจงใหทุกฝายทราบกอนจัดโครงการ 

• กําหนดเปาประสงคของกลุมเปาหมายใหชัดเจน 

• วิเคราะหใหครอบคลุมทุกประเด็น รวมท้ังเสนอแนว
ทางการติดตามหรือดําเนินการใหผูบริหารทราบและ
ตัดสินใจ 

 
13. การประเมินผลโครงการ 

1. คูมือบริหารความเสี่ยง 2562 ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยา
เสพติด พรอมท้ังเผยแพรใหกับผูบริหารและพนักงานในองคกร 

2. มีแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปจจัยเสี่ยง และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

3. ผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เปนไปตามระบบคุณภาพ
มาตรฐาน 

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. คูมือบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2562 พรอมใชเปนแนวทางในการดําเนินการตามสภาพ

ปจจุบัน 
2. มีโครงสรางการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
3. สามารถติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการ PMQA 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1 (  ) โครงการใหม  (  )  โครงการตอเนื่อง ...... ป  ปนี้เปนปท่ี ..... 
 2.2 (  )  ภารกิจพ้ืนฐาน  ()  ภารกิจยุทธศาสตร  โปรดระบุ ขอ 2.3  
 2.3 ความสอดคลองและความเชื่อมโยง 
  () แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  กลยุทธท่ี 4.3 
 2.4 ประเภทโครงการ 
  (  )  โครงการอบรมสัมมนา  (  )  โครงการวิจัย (  )  โครงการพัฒนา 
  (  )  โครงการวิจัยและพัฒนา ( )  โครงการประชุม 

3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดกําหนดตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผลดานการนําเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชเปนกรอบเครื่องมือในการจัดการดําเนินการของสวนราชการ เพ่ือยกระดับ
การบริหารจัดการของสวนราชการ เพ่ือใหสามารถสงมอบคุณคาท่ีดีข้ึนท้ังผลผลิตและบริการใหแกผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ซ่ึงนับเปนการตอบสนองตอเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดนํากรอบหลักเกณฑดังกลาว มาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
โดยกําหนดในแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดานท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกร ใหมีการดําเนินการจัดการ
ความรูตามมาตรฐาน PMQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู โดยกําหนดใหมีการติดตามผล
การดําเนินงาน ในรูปแบบของจัดการประชุมกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหทุกฝาย
มีการรวบรวม วิเคราะห จัดการ ปรับปรุงและการวางแผนจัดการพัฒนางาน ตลอดจนรวมกันหาวิธีการแกปญหาอยาง
มีระบบ 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของทุกๆ หนวยงานในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
2. เพ่ือรวมกันวางแผนจัดการพัฒนางาน และวิธีการแกปญหาอยางมีระบบ 
3. เพ่ือเปนเวทีแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหเปนองคกรนวัตกรรม 

5. ผลสัมฤทธิ์ (ตัวช้ีวัดโครงการ) 
 ผลผลิต มีกิจกรรมการประชุม อยางนอย 6 ครั้ง/ป 
 ผลลพธ มีผลการดําเนินงาน เปนไปตามความคาดหวังของผูบริหาร 
  
6. ระยะเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 – ไตรมาสท่ี 4  
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ปงบประมาณ 2562 ผูรับผิดชอบ 
ตค. พย ธค. มค กพ มีค เมย พค มิย กค. สค. กย. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ             ฝายนโยบาย 

2. จัดประชุมกลุมเงินทุนฯ อยางนอย 6 
ครั้ง 

            

3. ประชุมติดตามงานตามนโยบาย และ
นํา เสนอผลการดํ า เ นินงาน ต อรอง
เลขาธิการฯ  

            

หมายเหตุ : ระยะเวลาในแตละกิจกรรมปรับเปลี่ยนได ตามความเหมาะสม 

8. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนางาน เจาหนาท่ีเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ีเก่ียวของ จํานวน 30 คน 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

11. งบประมาณ 
 งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 50,000 บาท     
(หาหม่ืนบาทถวน)   

12.  ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

เจาหนาท่ีในฝายตางๆไมใหความรวมมือในการเขสรวม
ประชุม 

ประชาสัมพันธ กิจกรรมใหดํา เนินการผาน
ผูบริหารของกลุมเงินทุนฯ 

 
13. การประเมินผลโครงการ 
 1.  ประเมินความสําเร็จในการประชุม 
 2.  ประเมินผลตามกิจกรรมแผนงาน ภายใตระยะเวลาท่ีกําหนด 

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เจาหนาท่ีมีความรักและความผูกพันตอองคกรมากยิ่งข้ึน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 
2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3     ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....4....กลยุทธท่ี...43...... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( /)   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (  )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  กําหนดใหทุนหมุนเวียนมีคณะกรรมการบริหาร

ทุนหมุนเวียน เพ่ือทําหนาท่ีบริหารทุนหมุนเวียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของทุนหมุนเวียน ซ่ึงสอดคลองกับบันทึก
ขอตกลงการประเมินผลการดํานินงานทุนหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กําหนดตัวชี้วัดดานบทบาท
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ในการกําหนดนโยบาย กํากับดูแลการบริหารจัดการและติดตามผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของทุนหมุนเวีบยน 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดนํากรอบหลักเกณฑดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ      
โดยกําหนดเปนแผนปฏิบัติการในแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผล
การดําเนินงานทุนหมุนเวียน ดานท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน จึงไดกําหนดใหมีโครงการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนข้ึน เพ่ือใหการกํากับติดตามบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหคณะกรรมการมีการกํากับติดตาม ผลการดําเนินงานของกลุมเงินหมุนเวียนยาเสพติด 
2. เพ่ือใหคณะอนุกรรมการ ไดติดตามผลการดําเนินงานในสวนท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
3. เพ่ือวางแผนพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหเปนไปตามทิศทาง นโยบาย ท่ีรัฐบาลกําหนด 

5. ผลสัมฤทธิ์ 
ผลผลิต   
1. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด   
2. มีรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
3. มีรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
4. มีรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน 
ผลลัพธ 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด   

ใหบรรลุตามเปาประสงคท่ีกําหนด 

6. ระยะเวลา   
ภายในปงบประมาณ 2562 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย. พค มิย กค สค กย 

1. กําหนดแผนจัดประชุม
คณะกรรมการบรหิารเงินทุนฯ 
อยางนอย 6 ครั้ง/ป 

            ฝ า ยน โ ยบาย
และแผนงาน 

2. กําหนดแผนจัดประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนฯ 
อยางนอย 6 ครั้ง/ป 

             

3. กําหนดแผนจัดประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ เพ่ือกําหนด
แนวทงการพัฒนาองคกร อยางนอย 
3 ครั้ง/ป 

             

4. กําหนดแผนจัดประชุม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน 
เพ่ือวางระบบ กํากับติดตาม การ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน อยางนอย 2 ครั้ง/ป 

             

หมายเหตุ แผนงาน/โครงการ สามารถปรับเปลี่ยนกําหนด วันเวลาไดตามความเหมาะสม 

8. กลุมเปาหมาย 
 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน         
ยาเสพติด คณะอนุกรรมการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน และผูเก่ียวของ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  ฝายนโยบายและแผนงาน 

10. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 หองประชุมภายในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือ/นอกสถานท่ี 

11. งบประมาณดําเนนิงาน  
 งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 522,000.- บาท      
(หาแสนสองหม่ืนสองพันบาทถวน)  

 
12. ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 

 
ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. กําหนดการประชุมไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

2. ไมครบองคประชุม 

1. จัดเตรียมแผนงานลวงหนา (แผนปปฏิทิน) เพ่ือจองวัน
ประชุมของประธานฯ 

2. ประสานคณะกรรมการการเ พ่ือนัดประชุมวันท่ี
คณะกรรมการพรอมท่ีสุด 
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13. การประเมินผลโครงการ 
  ประเมินผลการดําเนินโครงการตามกิจกรรม และรายงานการประชุม 

14  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ระดับคะแนนประเมินผลดานบทบาทคณะกรรมการมีคะแนนเทากับ หรือมากกวาปท่ีผานมาและ 
ผลการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดีข้ึนทุกป 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการออกแบบกระบวนการทํางานใหมใหเหมาะสมตอกาล 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม (   )   โครงการตอเนื่อง.....ป ปนี้เปนปท่ี.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร (โปรดระบุ ขอ 2.3) 
 2.3     ความสอดคลองและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี....4....กลยุทธท่ี...4.3...... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( /)   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (  )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
ตามแนวคิดของคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัล ( Digital Economy) ซ่ึงไดให

คํานิยามของเศรษฐกิจดิจิทัล “เศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปนกลไกสําคัญใน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกรรม การคา การบริการ การศึกษา และการสารธารณสุข 
การบริหารราชการแผนดิน รวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ สงผลตอการพัฒนาการเศรษฐกิจ การพัฒนา
ของคนในสังคม และการจางงานท่ีเพ่ิมข้ึน” ซ่ึงจําเปนตองมีการวิเคราะห วางแผนงานท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบงานท่ีใชงานอยูในปจจุบัน และระบบงานท่ีกําลังดําเนินการใหมๆ 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อยูระหวางจัดทําโครงการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล มีการ
ดําเนินธุรกรรมอีเล็กทรอนิกสท่ีสอดคลองภายใตนโยบายดังกลาว จึงกําหนดใหดําเนินโครงการจัดทําและปรับปรุง
กระบวนการทํางานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดข้ึน เพ่ือเก็บขอมูล ศึกษาปญหาและวางแนวทางแกไขสําหรับ
พัฒนาระบบงาน การเชื่อมตอขอมูลของระบบงานท่ีดําเนินอยูและระบบใหมท่ีจะเกิดข้ึน ใหมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนด 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือบันทึกขอมูล ข้ันตอน จัดเก็บเปนองคความรูสําหรับบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือวิเคราะหขอมูล ข้ันตอน ปญหาอุปสรรคสําหรับแนวทางแกไข 
3. เพ่ือวางแผนพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหเปนไปตามทิศทาง นโยบายท่ีรัฐบาลกําหนด 

5. ผลสัมฤทธิ์ 
ผลผลิต   
1. มีเอกสารข้ันตอน กระบวนการ BPMN ของระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดท่ีดําเนินปจจุบัน   
2. มีเอกสารข้ันตอน กระบวนการ BPMB ของระบบงานท่ีจะดําเนินการท่ีปรับปรุงใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 
ผลลัพธ 
ระบบสารสนเทศของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีประสิทธิภาพ สนับสนุนตอภารกิจหลักของกลุม

เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
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6. ระยะเวลา  ภายในปงบประมาณ 2562 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย. พค มิย กค สค กย 

1. ดําเนินโครงการ จัดประชุม 
2. ทําความเขาใจ เก็บขอมลู 

            ฝ า ย น โ ย บ า ย
และแผนงาน 

3. เก็บขอมูล 
4. สัมภาษณผูปฏิบัติงานโดย

แบบสอบถาม 
5. สังเกตการณทํางาน 

             

6. จัดทํา BPMN 
7. นําเสนอ BPMN 

             

8. สรุปผลการดําเนินงาน รายงาน
ผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร
เงินทุนฯ 

             

8. กลุมเปาหมาย 
เจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดทุกฝายท่ีเก่ียวของ คณะทํางาน วิทยากร และผูเก่ียวของ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   ฝายนโยบายและแผนงาน 

10. สถานท่ีดําเนินโครงการ  ณ หองประชุม ภายในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

11. งบประมาณดําเนินงาน  
งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 76,500.- บาท  

(เจ็ดหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน)  

12 ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

1. ไดขอมูลไมครบ ไมครอบคลุมประเด็น 

2. สรุปขอมูลเปนองคความรูไมถูกตอง 

1. วางแผนงาน ใหเรียบรอย กอนเริ่มโครงการ 

2. สรุปขอมูล และนําเสนอผลงานใหทุกฝายท่ีเก่ียวของรวมกัน
วิเคราะห วิจารณ ใหความเห็นกอนจัดทําผัง BPMN เพ่ือให
ไดงานท่ีถูกตองท่ีสุด 

13. การประเมินผลโครงการ   ประเมินผลการดําเนนิโครงการตามกิจกรรม และรายงานการประชุม 

14  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ        มีระบบกระบวนงานท่ีมีมาตรฐาน ใชไดจริง ลดความซํ้าซอนและแกปญหาได 
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1. ช่ือโครงการ :  โครงการจดัทํารายงานสรุปผลดานการเงินงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รายเดือน 

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

3. หลักการและเหตุผล 
             ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารงบประมาณ ภายหลังจากท่ีไดรับอนุมัติประมาณการรายจาย
ประจําปของทุนหมุนเวียน จากกระทรวงการคลัง การใชจายงบประมาณจะตองดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม มีความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลความคุมคาในการใชจายได ตลอดจนตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานและเปาหมายในการใหบริการของทุนหมุนเวียนและเพ่ือใหการใชจายเงินตามประมาณการรายจาย
ประจําป เปนไปดวยความคลองตัว ใหสามารถเบิกจายไดภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติตามหลักเกณฑ 
            ดังนั้น เพ่ือใหการใชจายงบประมาณตรงตามหลักเกณฑการบริหารงบประมาณกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด จึงจัดทํารายงานดานการเงินโดยสรุปผลการใชจาย เปนรายเดือนตามหลักการจําแนกประเภท
รายจาย ไดแก งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจายสวนกลาง ท้ังนี้เพ่ือใหทราบถึงความเคลื่อนไหวการใช
จายงบประมาณของทุนหมุนเวียนยาเสพติดอยางตอเนื่อง ทันเหตุการณ สามารถบริหารงบประมาณใหเปนไปตาม
หลักเกณฑการใชจายงบประมาณ 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหทราบถึงผลการใชจายและยอดงบประมาณคงเหลือของทุนหมุนเวียนยาเสพติดทุกเดือน 
2. ใชเปนเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ อันมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด         

5. ผลสัมฤทธิ์             
           ผลผลิต : รายงานสรุปผลดานการเงินงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รายเดือน 
          ผลลัพธ : เพ่ือใหผูบริหาร คณะกรรมการบริหารเงินทุน และเจาหนาท่ีกลุมเงินทุนหมุนเวียน          
                                ยาเสพติดทราบความเคลื่อนไหวทางดานการเงิน             

6. ระยะเวลาโครงการ 
                 เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน 
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7. แผนปฏิบัติงาน       

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา ปงบประมาณ 2562 ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. รวบรวมคาใชจาย
ประจําเดือน 

            ฝายงบประมาณฯ 

2. สรุปรายงาน
ประจําเดือน 
 

            ฝายงบประมาณฯ 

8. กลุมเปาหมาย   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   ฝายงบประมาณและตรวจสอบใบสําคัญ                  

10. งบประมาณ     ไมมี 

11. ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 
 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

เกิดความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล 
 

ทวนสอบทุกรายการคาใชจายกอนบันทึกขอมูล 

12. การประเมินผลโครงการ 
                  รายงานสรุปผลดานการเงินงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
                  เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดและเพ่ือการใชจายงบประมาณ
ใหเกิดความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 
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1. ช่ือโครงการ :  โครงการตดิตามการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป 

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

3. หลักการและเหตุผล 
                    เพ่ือใหการบริหารและการใชจายเงินของทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ฝาย
งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงมีระบบการติดตามผลโดยการจัดทํารายงาน  ผลการใชจายเงินและรายรับ
ของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือใหสามารถติดตามความกาวหนาดานการใชจายและดานรายรับ ซ่ึงสอดคลองกับ
ระบบประมาณการรายจายแบบมุงเนนผลงานท่ีใหความสําคัญกับความสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ท้ังนี้เพ่ือใหมีการใชประโยชนท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน รวมท้ังใชประกอบ
ในการพิจารณาประมาณการรายจายประจําปในปตอไป                    

4. วัตถุประสงค    
1. เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการประมาณการรายจายใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงาน 

เปาหมายการดําเนินงานผลผลิต/โครงการ ตามท่ีกําหนดไว 
2. ใชสําหรับการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือรวมกันแกไขปญหา/อุปสรรคใหบรรลุ

เปาหมาย รวมท้ังเพ่ือประโยชนในการทําประมาณการรายจายในปตอไป                   

5. ผลสัมฤทธิ์              
                 ผลผลิต    :     รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ 
                   ผลลัพธ    :     ความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการประจําป 

6. ระยะเวลาโครงการ  เดือนตุลาคม – เดือนกันยายน 2562        

7. แผนปฏิบัติงาน 

      กิจกรรม 

 
ระยะเวลา ปงบประมาณ 2562 ผูรับผิดชอบ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ติดตามการใชจายเงินจากท่ีประชุม
กลุมเงินทุนฯ ใหเปนไปตามแผนท่ี
ระบุไวในแผนปฏิบัติการ 
 

             
ฝายงบประมาณฯ 
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8. กลุมเปาหมาย    ทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ     ฝายงบประมาณและตรวจสอบใบสําคัญ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

10. งบประมาณ    ไมมี 

11. ความเส่ียงและมาตรการปองกัน 

ความเสี่ยง มาตรการปองกัน 

ใชเงินไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ ติดตามการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 

 
12. การประเมินผลโครงการ    ระยะเวลาการใชงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ     การใชจายเงินเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
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คํานิยามศัพทเฉพาะ 

 บทท่ี 3 
1 วัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม หมายความถึง วัตถุท่ีออกฤทธิ์

ในประเภท 2 ตาม พรบ.วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และพรบ.วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
พ.ศ. 2559 รวมถึงยาเสพติดใหโทษ ประเภท 2 และประเภท 4 ตาม พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  

2 คุณภาพ (Quality) หมายความถึง มีขอกําหนดท่ีเปนไปตามควมตองการของลูกคา 
3 มาตรฐาน (Standart) หมายความถึง การบริการท่ีเปนไปตามเกณฑข้ันต่ําท่ีพึงรับได ตาม

มาตรฐานสากล ISO  9001 : 2015 
4 ตรวจสอบได (Accountibility) หมายความถึง พรอมรับการตรวจสอบท้ังโดยหนวยงานภายใน

และหนวยงานภายนอกและลูกคา 
5 ประทับใจ (Impression) หมายความถึง ความพึงพอใจของผูรับบริการเหนือความคาดหมาย 
6 เปนธรรม (Equality) หมายความถึง การไมเลือกปฏิบัติรวมถึงการกําหนดราคาจําหนายอยาง

สมเหตุสมผล 
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รายนามคณะผูจัดทําทบทวนแผนยุทธศาสตร  

พ.ศ. 2560-2564 

 
คณะท่ีปรึกษาจัดทําทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ 2560-2564 

 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ( นพ.วันชัย  สัตยาวุฒิพงศ) 

 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นพ.สุรโชค  ตางวิวัฒน) 

 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 

วิทยากรท่ีปรึกษาจัดทําทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ 2560-2564 

  ดร.วัฒนา  ลวงลือ  ท่ีปรึกษาอิสระ จดทะเบียนท่ีปรึกษาไทยเลขท่ี 4014 

  ดร.ชิน  จินตประยูร ท่ีปรึกษาอิสระ จดทะเบียนท่ีปรึกษาไทยเลขท่ี 4011 
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แผนปฏิบัติการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการท่ีใชงบประมาณ) 

กิจกรรม/แผนงาน / 

โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผดิชอบ 
หลัก 

ลําดับ
ความสําคัญของ

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

1. โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบรกิาร 

เพื่อสํารวจ
ความพึงพอใจ
ของผูรบับรกิาร 

รอยละของความ 
พึงพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสีย 

• ผูซือ้ 

• ผูขาย 

 

 

 

75 

90 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิ การ
ตามขัน้ตอน/

กิจกรรม 
   

 

         

100,000.- หัวหนาฝาย
ขาย 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 2  

ตัวชี้วดัที่ 2.1 
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดําเนนิงาน 
(บันทกึขอตกลง) 

2. โครงการตดิตั้ง
เครื่องบนัทกึขอมูล
ความพึงพอใจการ
รับบรกิารและ
ประเมินผล 

เพื่อเพิ่มชอง
ทางการวัด
ระดับความพึง
พอใจของ
ผูรับบรกิาร 

รอยละความพึง
พอใจของ
ผูรับบรกิาร 

รอยละ 

70 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิ การ
ตามขัน้ตอน 
/กิจกรรม 

       

 

    

100,000.- 

 

หัวหนาฝาย
ขาย 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 2  

ตัวชี้วดัที่ 2.1 
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดําเนนิงาน 
(บันทกึขอตกลง) 

3. โครงการ
ประชาสัมพนัธ ทว. 
องคกรหลักดาน
คุมครองผูบริโภค
และการบริหาร
จัดการวตัถุเสพตดิ 

เพื่อประชา 
สัมพันธองคกร
ใหผูรบับริการ
ไดรบัรู 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิ
โครงการ
ประชาสัมพนัธ 

ระดับ 

5 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิการ
ตามขัน้ตอน 

 
       

 

    

200,000.- ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 2  

ตัวชี้วดัที่ 3.3 
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดําเนนิงาน 
(บันทกึขอตกลง) 
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กิจกรรม/แผนงาน / 

โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผดิชอบ 
หลัก 

ลําดับ
ความสําคัญของ

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

4. โครงการแกไข
ปรบัปรุงซอฟแวร
โมดูลงานขาย 

เพื่อปรับปรุง
ซอฟแวรโมดูล
งานขายใหสอด
รับกบั พรบ.
วัตถุทีอ่อกฤทธิ์
ตอจิตและ
ประสาท พ.ศ. 
2559 และ 
พรบ.ยาเสพตดิ
ใหโทษ พ.ศ. 
2560 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิ
โครงการฯ 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิ การ
ตามขัน้ตอน 
/กิจกรรม 

       

 

    

200,000.- หัวหนาฝาย
ขาย 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 3  

ตัวชี้วดัที่ 3.3 
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดําเนนิงาน 
(บันทกึขอตกลง) 

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

เพื่อปรับปรุง
กระบวนงาน
บรหิารทั่วไปให
ถูกตอง รวดเร็ว 
ประทบัใจ 

 ระดบั
ความสําเร็จของ
การจัดโครงการ 

 รอยละของผูเขา
อบรมมีความรู
ความเขาใจ พรบฯ  

ระดับ 
5 

 

รอยละ 
80 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิ การ
ตามขัน้ตอน/

กิจกรรม 
       

 

    

100,000.- หัวหนาฝาย
บรหิาร
ทั่วไป 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 3  

ตัวชี้วดัที่ 3.3 
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดําเนนิงาน 
(บันทกึขอตกลง) 

6. โครงการแกไข
ปรบัปรุงระเบยีบ   
ที่เกี่ยวของกบั
เงินทนุหมุนเวียนยา
เสพตดิ 

เพื่อแกไข
ปรบัปรุง
กฎหมายและ/
หรือ ระเบียบที่
เกี่ยวของกบั
เงินทนุฯ ให
ถูกตอง ทันกาล 
เที่ยงธรรม 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิ
โครงการแกไข
ปรบัปรุงฯ 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิการ
ตามขัน้ตอน 
/กิจกรรม 

       

 

    

50,000.- หัวหนาฝาย
กฎหมาย 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 3  

ตัวชี้วดัที่ 3.3 
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดําเนนิงาน 
(บันทกึขอตกลง) 
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กิจกรรม/แผนงาน / 

โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผดิชอบ 
หลัก 

ลําดับ
ความสําคัญของ

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

7. โครงการ
ปรบัปรุงโครงสราง 
Right Sizing 

เพื่อบริหารและ
พัฒนา
ทรพัยากร
บุคคลสูการ
ทํางานแบบมี
มาตรฐานสูง 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิ 
การดานบริหาร
ทรพัยากรบคุคล 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิ การ

ตามขัน้ 
ตอน/

กิจกรรม 

   

 

         

200,000.- ฝาย
นโยบาย 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 4 

ตัวชี้วดัที่ 5.2 

ดานการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล 

8. โครงการพัฒนา
บุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ 

เพื่อบริหารและ
พัฒนา
ทรพัยากร
บุคคลสูการ
ทํางานแบบมี
มาตรฐานสูง 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิ
โครงการพฒันา
บุคลากร ตามแผน 
IDP 

 

ระดับ 

5 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิ การ

ตามขัน้ 
ตอน/

กิจกรรม 

       

 

    

50,000.- 

 

ฝาย
นโยบาย 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 4 

ตัวชี้วดัที่ 5.2 

ดานการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล 

9. โครงการจัดการ
ความรู KM for 
Inovation 

เพื่อบริหารและ
พัฒนา
ทรพัยากร
บุคคลสูการ
ทํางานแบบมี
มาตรฐานสูง 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิ
โครงการฯ 

ระดับ 

5 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิ การ

ตามขัน้ 
ตอน/

กิจกรรม  

       

 

   

30,000.- ฝาย
นโยบาย 
และแผน 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 4 

ตัวชี้วดัที่ 5.2 

ดานการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล 

10. โครงการ
พัฒนาบุคลากร ทว.
สูความเปนมือ
อาชีพ (OD) 

เพื่อบริหารและ
พัฒนา
ทรพัยากร
บุคคลสูการ
ทํางานแบบมี
มาตรฐานสูง 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิ
โครงการฯ 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิ การ

ตามขัน้ 
ตอน/

กิจกรรม 

  

           

500,000.- ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 4 

ตัวชี้วดัที่ 5.2 
ดานการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล 
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กิจกรรม/แผนงาน / 

โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผดิชอบ 
หลัก 

ลําดับ
ความสําคัญของ

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

11. โครงการจัดทํา
ระบบเงินทนุ
หมุนเวียน         
ยาเสพตดิดิจิตอล 

เพื่อพฒันา
ระบบสาร 
สนเทศเงินทนุฯ 
ใหทนักาล และ
ถูกตอง         
ใชประโยชน  
ไดจริง 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิ
โครงการฯตาม
แผนพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิ การ

ตามขัน้ 
ตอน/

กิจกรรม 

  

 

         

15 ลานบาท 

อยูในงบ
ลงทุน 

ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน/

คณะทํางาน 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 4 

ตัวชี้วดัที่ 4.3 

ดานการบริหาร
จัดการ
สารสนเทศและ
ดิจิทัล 

12. โครงการ
ออกแบบ
กระบวนการทํางาน
ใหมใหเหมาะสมตอ
กาล 

เพื่อตดิตาม 
ปรบัปรุง
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบ
สารสนเทศ
เงินทนุฯ 

รอยละของจํานวน
กระบวนการทํางาน
ในสภาพปจจุบนั
ทํางานที่สําคัญ    
มีผลกระทบตอ
องคกรและ
ผูประกอบการ     
ในระดบัสูงไดรบั
การศกึษา 

ระดับ 

5 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิ การ

ตามขัน้ 
ตอน/

กิจกรรม 
  

 

         

76,500.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 4  

ตัวชี้วดัที่ 4.3 

ดานการบริหาร
จัดการ
สารสนเทศและ
ดิจิทัล 

13. โครงการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร 

 

เพื่อพฒันา
เงินทนุฯ สูการ
เปนองคกรหลัก
ดานคุมครอง
ผูบริโภคและ
การบริหารจัด 
การวตัถุเสพตดิ 

ระดับความสําเร็จ
ของโครงการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตรเงินทนุ
หมุนเวียนยาเสพ
ตดิ ตามเกณฑ
บนัทกึขอตกลง 

 

 

 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิ การ

ตามขัน้ 
ตอน/

กิจกรรม    

 

         

310,000.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 4 

ตัวชี้วดัที่ 5.1 
บทบาทคณะ 
กรรมการทนุ
หมุนเวียน 
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กิจกรรม/แผนงาน / 

โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผดิชอบ 
หลัก 

ลําดับ
ความสําคัญของ

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

14. โครงการ
ทบทวนแผนบริหาร
ทรพัยากรบคุคล 

 

 

เพื่อพฒันา
เงินทนุฯ สูการ
เปนองคกรหลัก
ดานคุมครอง
ผูบริโภคและ
การบริหารจัด 
การวตัถุเสพตดิ 
 

ระดับความสําเร็จ
ของโครงการ
ทบทวนแผน
บรหิารทรัพยากร
บุคคลตามเกณฑ
บนัทกึขอตกลง 

ระดับ 

5 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิ การ

ตามขัน้ 
ตอน/

กิจกรรม 
 

 

           

156,000.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 4 

ตัวชี้วดัที่ 5.2 
ดานการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล 

15. โครงการ
ทบทวนแผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การ
ส่ือสาร 

เพื่อพฒันา
เงินทนุฯ สูการ
เปนองคกรหลัก
ดานคุมครอง
ผูบริโภคและ
การบริหารจัด 
การวตัถุเสพตดิ 

ระดับความสําเร็จ
ของโครงการ
ทบทวนแผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร ตามเกณฑ
บนัทกึขอตกลง 

ระดับ 

5 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิ การ

ตามขัน้ 
ตอน/

กิจกรรม 

 

 

                 

200,000.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 4 

ตัวชี้วดัที่ 4.3 
ดานการบริหาร
จัดการ
สารสนเทศและ
ดิจิทัล 
 

16. โครงการ   
ปองการลวงหนา 
ปญหาไมมี 

(R&M) Risk 
Management 

เพื่อพฒันา
เงินทนุฯ สูการ
เปนองคกรหลัก
ดานคุมครอง
ผูบริโภคและ
การบริหารจัด 
การวตัถุเสพตดิ 

 
 

ระดับความสําเร็จ
ของโครงการ
ปองกนัลวงหนา 
ปญหาไมมี R&M  

 

ระดับ 

5 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิ การ

ตามขัน้ 
ตอน/

กิจกรรม 

 

           

150,000.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 4 

ตัวชี้วดัที่ 4.1  
การบริหารความ
เส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 



ทบทวนแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

July 18, 2017 
 

กลุมเงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด   | FDA  หนา ๑๔๒ 

 

กิจกรรม/แผนงาน / 

โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั เปา 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผดิชอบ 
หลัก 

ลําดับ
ความสําคัญของ

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

17. โครงการ 
PMQA 

เพื่อพฒันา
เงินทนุฯ สูการ
เปนองคกรหลัก
ดานคุมครอง
ผูบริโภคและ
การบริหารจัด 
การวตัถุเสพตดิ 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิ
โครงการตาม
กิจกรรม 

 

ระดับ 
5 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิ การ
ตามขัน้ตอน/

กิจกรรม 
  

 

         

50,000.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 4 

ตัวชี้วดัที่ 3.3  
ตามเกณฑ
ประเมินผลการ
ดําเนนิงาน 
(บันทกึขอตกลง) 

18. โครงการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
บรหิารเงินทนุ
หมุนเวียน         
ยาเสพตดิ  และ
คณะอนกุรรมการ
บรหิารพฒันา
เงินทนุหมนุเวียน  
ยาเสพตดิ 

เพื่อให
คณะกรรมการ
บรหิารเงินทนุฯ 
มีบทบาท      
ในการกาํกบั 
ตดิตามการ
ดําเนนิงานของ
เงินทนุฯ ใหมี
ประสิทธภิาพ 

 

ระดับความสําเร็จ
ของการประชุม
คณะกรรมการ
บรหิารเงินทนุฯ
ตามตัวชี้วดัดาน
บทบาทคณะ
กรรมการบริหาร
ทนุหมุนเวียนฯ 

ระดับ 

5 

จัดทํา
โครงการและ
ดําเนนิตาม
กิจกรรม/
แผนงาน
ภายใต

โครงการ 

 

  

 

         

522,000.- ฝาย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 4 

ตัวชี้วดัที่ 5.1 
บทบาท
คณะกรรมการ
ทนุหมุนเวียน 

 

หมายเหตุ: 1.  เรียงลําดับความสําคัญของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร ท้ัง 4 ประเด็นยุทธศาสตร 

              2.  ประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 4 ประเด็นยุทธ มีโครงการท่ีใชงบประมาณท้ังสิ้น 18 โครงการ  

 


