
 
๑ แผนปฏิบัติการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนปฏิบัติการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการที่ใช้งบประมาณ) 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก 

ล าดับความส าคัญ
ของโครงการ    ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

1. โครงการส่งเสรมิ 
สนับสนุนเครือข่าย
ทางการ แพทย์ตาม
นโยบายกระทรวง
สาธารณสุขในเรื่อง
ของ Palliatives 
Care  

เพื่อเพ่ิมขีด 
ความสามารถ
ในการเข้าถึง
ยา กลุ่ม 
Opioid  
 
 

จ านวนครั้งของ
การโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ายฯ อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง 

๒ 
ครั้ง 

จัดท า
โครงการ

และด าเนิน 
การตามขั้น 

ตอน/
กิจกรรม 

      พย.-กพ.  เม.ย. -มิย. 

 

(๔๘๑,๖๐๐.
-ต่อครั้ง) 

๙๖๓,๒๐๐.- 

คณะท างาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

 กลยุทธ์ที่๑๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.2 ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 

(บันทึกข้อตกลง) 

2. โครงการอบรม
ให้ความรู้แพทย์
ทาง Pain 
evaluation and 
management ใน
เรื่องการใช้ยากลุ่ม 
Opioid 

เพื่อเพ่ิมความ
มั่นใจให้กับ
แพทย์ ในการ
สั่งใช้จ่ายยา 
กลุ่ม Opioid    
และการเข้าถึง
ยาทางอ้อม 

จ านวนครั้งท่ีจัด
โครงการ อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

จัดท า
โครงการ

และด าเนิน 
การตามขั้น 

ตอน/
กิจกรรม 

   

 

๕๐๐,๐๐๐.- คณะท างาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

กลยุทธ์ที่๑๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.2 ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 

(บันทึกข้อตกลง) 

3. โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อส ารวจ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละความ    
พึงพอใจของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

 ผู้ซื้อ 

 ผู้ขาย 

 
 
 

๘๐ 
๙๐ 

จัดท า
โครงการ

และด าเนิน 
การตาม
ขั้นตอน/
กิจกรรม 

    

๑๐๐,๐๐๐.- หัวหน้าฝ่าย
ขาย/ฝ่าย
จัดซื้อ/

คณะท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

กลยุทธ์ที่21 

ตัวชี้วัดที่ ๒.2 ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 

(บันทึกข้อตกลง) 



 
๒ แผนปฏิบัติการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก 

ล าดับความส าคัญ
ของโครงการ    ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

4. โครงการบริหาร
ความสัมพันธ์ของ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

เพื่อบริหาร
ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุม่
เงินทุนฯ และ  
ผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสยี 

ร้อยละความ    
พึงพอใจของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย   
ที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ร้อย
ละ
80 

จัดท า
โครงการ

และด าเนิน 
การตาม
ขั้นตอน/
กิจกรรม 

    

๓๐๐,๐๐๐.- คณะท างาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

กลยุทธ์ที่21 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 

(บันทึกข้อตกลง) 

5. โครงการลูกค้า
สัมพันธ์ 

เพื่อสร้างความ  
พึงพอใจเช่ือมั่น
ในการบริการ  

ระดับความส าเร็จ 
ในการด าเนิน
โครงการ 

ระดับ 
๕ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
     

๕๐๐,๐๐๐.- ฝ่ายขาย ยุทธศาสตร์ที่ 2  

 กลยุทธ์ที่21 

ตัวชี้วัดที่ ๓.2 ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 

(บันทึกข้อตกลง) 

6. โครงการปรับ 
ปรุงพ้ืนท่ีบริเวณ 
ช้ัน 1 เป็นศูนย์ 
One Stop 
Service เงินทุนฯ
(งบลงทุน) 

เพื่อสร้างความ  
พึงพอใจเช่ือมั่น
และอ านวย
ความสะดวกใน
การบริการแก่
ผู้รับบริการ ณ 
จุดเดยีว  

ระดับความส าเร็จ 
ในการด าเนิน
โครงการ 

ระดับ 
๕ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
 

    495,000.- ฝ่ายขาย  
ฝ่ายบรหิาร

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
กลยุทธ์ที่21 
ตัวชี้วัดที่ ๓.2 ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 
(บันทึกข้อตกลง) 

7. โครงการจัดท า
ระบบสารสนเทศ 
One Stop 
Service เงินทุนฯ
(งบลงทุน) 

เพื่อสร้างความ  
พึงพอใจเช่ือมั่น
และอ านวย
ความสะดวกใน
การบริการแก่
ผู้รับบริการ ณ 
จุดเดยีว  

ระดับความส าเร็จ 
ในการด าเนิน
โครงการ 

ระดับ 
๕ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
 

    652,600.- ฝ่ายขาย  
ฝ่ายบรหิาร

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
กลยุทธ์ที่21 
ตัวชี้วัดที่ ๓.2 ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 
(บันทึกข้อตกลง) 



 
๓ แผนปฏิบัติการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก 

ล าดับความส าคัญ
ของโครงการ    ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

8. โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กร 
สังคม และชุมชน 
(CSR) 

เพื่อเสรมิ
ภาพลักษณ์
และประชา 
สัมพันธ์องค์กร 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนิน
โครงการ 

ระดับ 

๕ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 

 

    350,000.- ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป/

คณะท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่22 

ตัวชี้วัดที่ 3.2ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 

(บันทึกข้อตกลง) 

9. โครงการจัดท า
ซอฟแวร์ส าหรับ
สถานพยาบาลที่
สั่งซื้อ 
Phentermine  

(งบลงทุน) 

เพื่อจัดท า
ซอฟแวร์
ลงทะเบียน
สั่งซื้อ 
Phentermine  

ระดับความส าเร็จ
การจัดท าซอฟแวร์
ส าหรับ
สถานพยาบาลที่
สั่งซื้อ 
Phentermine 

ระดับ 

๕ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 

     

๕๐๐,๐๐๐.- ฝ่ายขาย ยุทธศาสตร์ที่ 3   
กลยุทธ์ที่31 

ตัวชี้วัดที่ ๓.2 ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 

(บันทึกข้อตกลง) 

10 โครงการแกไ้ข
ปรับปรุงระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องกับ
เงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพตดิ 

เพื่อแก้ไขปรับ 
ปรุงกฎหมาย 
ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับ
เงินทุนฯ ให้
ถูกต้อง  

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนิน
โครงการแกไ้ข
ปรับปรุงฯ 

ระดับ 
๕ 

จัดท า
โครงการ

และด าเนิน 
การตาม
ขั้นตอน /
กิจกรรม 

    50,000.- ฝ่าย
กฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่32 

ตัวชี้วัดที่ ๓.2 ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 

(บันทึกข้อตกลง) 

11. โครงการจดั
ประชุมตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
PMQA 

 

เพื่อพัฒนา
เงินทุนฯ ให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์คณุภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ  

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนิน
โครงการตาม
กิจกรรม 

 

ระดับ 
๕ 

จัดท า
โครงการ

และด าเนิน 
การตาม
ขั้นตอน/
กิจกรรม 

    

๑๐,๐๐๐.- ฝ่าย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

กลยุทธ์ที่41 
ตัวชี้วัดที่ ๓.2  ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 

(บันทึกข้อตกลง) 



 
๔ แผนปฏิบัติการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก 

ล าดับความส าคัญ
ของโครงการ    ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

12. โครงการ
จัดการความรู้ KM 
for Innovation 

เพื่อสร้างและ
พัฒนา
กระบวน การ
เรียนรู ้
บุคลากรใหม้ี
การปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนิน
โครงการฯ 

ระดับ 
๕ 

จัดท า
โครงการ

และด าเนิน 
การตามขั้น 

ตอน/
กิจกรรม 

 

   

๓๐,๐๐๐.- ฝ่าย
นโยบาย 
และแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่41 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

13. โครงการ
พัฒนาบุคลากร 
(OD) 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีอย่าง
ต่อเนื่อง และ 
สามารถปฏิบัติ 
งานได้อย่าง   
มีประสิทธิผล
สูงขึ้น 

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนิน
โครงการฯ 

ระดับ 
๕ 

จัดท า
โครงการ

และด าเนิน 
การตามขั้น 

ตอน/
กิจกรรม 

 

   

๕๐๐,๐๐๐.- ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่41 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

14. โครงการ
อบรมความรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของ 
ผู้ตรวจสอบ
เอกสาร และ 
ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องใน
การท าเบิกจ่าย 

ร้อยละของ
บุคลากรทีผ่่านการ
อบรม 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

 
 

 

จัดท า
โครงการ

และด าเนิน 
การตามขั้น 

ตอน/
กิจกรรม 

 

      

200,๐๐๐.- ฝ่ายงบ 
ประมาณ

และ
ตรวจสอบ
ใบส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่41 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

15. โครงการจดัหา
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 
ทดแทน / เพิ่มเตมิ
(งบลงทุน) 
 

เพื่อทดแทน
เมื่อครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์มี
อายุการใช้งาน
เกินเกณฑ์    
ที่ก าหนด    

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนิน
โครงการฯ 

ระดับ
๕ 

จัดท า
โครงการ

และด าเนิน 
การตามขั้น 

ตอน/
กิจกรรม 

    

521,๐๐๐.- ฝ่าย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่42 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 
ด้านการบริหาร

จัดการสารสนเทศ
และดิจิทัล 



 
๕ แผนปฏิบัติการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก 

ล าดับความส าคัญ
ของโครงการ    ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

16. โครงการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์
 

เพื่อทบทวน
แผน
ยุทธศาสตร์
เงินทุนฯ และ
จัดท าแผน 
ปฏิบัติการ
ประจ า 
ปีงบประมาณ    

ระดับความส าเร็จ
ของโครงการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เงินทุน
หมุนเวียนยา   
เสพติด ตามเกณฑ์
บันทึกข้อตกลง 
 

ระดับ 
๕ 

จัดท า
โครงการ

และด าเนิน 
การตามขั้น 

ตอน/
กิจกรรม 

  
 
 

   ๑๕๖,๐๐๐.- ฝ่าย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่43 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ 
บทบาทคณะ 
กรรมการทุน
หมุนเวียน 

17. โครงการ
ทบทวนแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 

เพื่อทบทวน
แผนบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลเงินทุนฯ   
และจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ
ประจ า 
ปีงบประมาณ       

ระดับความส าเร็จ
ของโครงการ
ทบทวนแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคลตามเกณฑ์
บันทึกข้อตกลง 

ระดับ 
๕ 

จัดท า
โครงการ

และด าเนิน 
การตามขั้น 

ตอน/
กิจกรรม 

 

   

๑๕๖,๐๐๐.- ฝ่าย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่43 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

18. โครงการ
ทบทวนแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล 

เพื่อทบทวน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลเงินทุนฯ  
และจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จ
ของโครงการ
ทบทวนแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล
เงินทุนฯ ตาม
เกณฑ์บันทึก
ข้อตกลง 

ระดับ 
๕ 

จัดท า
โครงการ

และด าเนิน 
การตามขั้น 

ตอน/
กิจกรรม 

 
  
  

     
  
  

๑๕๖,๐๐๐.- ฝ่าย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่43 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ 
ด้านการบริหาร

จัดการสารสนเทศ
และดิจิทัล 

19. โครงการ
บริหารความเสี่ยง    
(R&M : Risk 
Management) 

เพื่อจัดท าและ
ด าเนินการตาม
แผนความเสี่ยง
โดยระดับความ 
รุนแรงปัจจัย
เสี่ยงลดลง 

ระดับความส าเร็จ
ของโครงการ
บริหารความเสี่ยง 
R&M  
 
 

ระดับ 
๕ 

จัดท า
โครงการ

และด าเนิน 
การตาม
ขั้นตอน/
กิจกรรม 

    ๑๐๐,๐๐๐.- ฝ่าย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่43 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ 
การบริหารความ

เส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 



 
๖ แผนปฏิบัติการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก 

ล าดับความส าคัญ
ของโครงการ    ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

20. โครงการ    
จัดประชุม
คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนฯ 
และ
คณะอนุกรรมการ
บริหารที่เกีย่วข้อง 

เพื่อก ากับ 
ดูแล และ
ติดตามการ
ด าเนินงานให้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของทุนหมุน 
เวียนยาเสพติด 

ระดับความส าเร็จ
ของการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนฯ
ตามตัวช้ีวัดดา้น
บทบาทคณะ
กรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนฯ 

ระดับ 

๕ 

จัดท า
โครงการ

และด าเนิน 
การตาม
ขั้นตอน/
กิจกรรม 

    

๓๗๒,๐๐๐.- ฝ่าย
นโยบาย

และ
แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

กลยุทธ์ที่43 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ 
บทบาท

คณะกรรมการทุน
หมุนเวียน 

 
หมายเหตุ: ๑. เรียงล าดับความส าคัญของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร ์
              ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ประเด็นยุทธ์ มีโครงการที่ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 20 โครงการ



 

7 

แผนปฏิบัติการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 


