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ค ำน ำ.... 
 

จากแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0-2564     
ที่ผ่านมา 3 ปี ซึ่งถือว่าเป็นยทุธศาสตร์ที่มุ่งเน้นต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อมของเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ในลักษณะตั้งรับต่อภาวะคุกคามทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อ
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ที่มีผลการด าเนินงานตามโครงการส่วนใหญ่เป็นการพัฒนางานประจ า      
โดยในช่วง 2 ปีหลังจากนี้ เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ของประเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดังนั้นการ
จัดท าโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ  

1. เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ให้มแีนวทางการด าเนินงานเป็นปัจจุบัน ทันสมัยและด าเนินการในเชิงรุกมากข้ึน 

2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ที่มีเป้าประสงค์การด าเนินงานที่วัดผลได้ชัดเจน สามารถติดตามตรวจสอบได้ 

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ มีการปรับเพ่ิมกลยุทธ์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ  
ด าเนินงานเชิงรุกมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีโครงการที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โครงการเพ่ือบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอีกหลายๆ โครงการ การด าเนินการดังกล่าว
ได้มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้อย่างชัดเจนในทุก
กระบวนการ กิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์การด าเนินงานของกลุ่มเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จะเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน น าไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรและประชาชนผู้ใช้บริการ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
พฤษภาคม 2562 
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บทสรปุผูบ้ริหำร…. 
 

  การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0-
2564 และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 ก าหนดให้ทุกทุนหมุนเวียนจัดท าและ
ทบทวนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการการประจ าปี เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนงานหรือกรอบ
ส าหรับการวางแผนและวัดผลการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในแง่มุมต่างๆ ตลอดจนการ
รวบรวมวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ เพ่ือสื่อสารให้บุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้รับทราบ 
สามารถดูความส าเร็จจากผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้องในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน อันน าไปสู่การจัดท าค าขอประมาณการรายจ่ายประจ าปี รวมถึงหลักการบริหาร
ราชการแผนดินตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 
๒๕๔๖ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิผล โดยจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ทิศทางยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 สืบเนื่องจากการประชุมทวิภาคีระหว่างคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ 
(International Narcotic Control Board : INCB) กับผู้แทนของประเทศไทยจากกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ปี พ.ศ. 2562) ที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงประเด็นการเข้าถึงยา 
และการประกันคุณภาพการจัดหายาจ าเป็นส าหรับชีวิตที่เป็นยาเสพติดให้โทษของประเทศไทย ซึ่งกลุ่ม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ รวมถึงสถานการณ์การน ายาลดน้ าหนักกลุ่ม 
Phentermine ที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไปใช้นอกระบบ 
  จากเหตุผลข้างต้นอันน ามาสู่การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
โดยได้มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และการปรับเพ่ิมกลยุทธ์ ในประเด็นดงักล่าวได้แก่ 

๑) กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้สถานพยาบาลและแพทย์เพ่ิมการเข้าถึงยา
ของกลุ่มผู้ป่วยในกลุ่มที่ต้องใช้ยากลุ่ม OPIOID  

๒) กลยุทธ์การจัดระบบส าหรับติดตามการกระจายยาของผู้ซื้อยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์
เมื่อเกิดเหตุรั่วไหลที่หลุดออกนอกระบบ และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเพสติด และการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้น าเอาประเด็นดังกล่าวข้างต้น มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
ด าเนินการ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร และวิธีการเก็บรวบรวมท าความเข้าใจต่อประเด็นต่างๆ 
ตามหลักการของ Design Thinking ที่ต้องถูกขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาไปพร้อมกัน รวมถึงการวิเคราะห์
ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกลุ่มทุนหมุนเวียนยาเสพติด ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวนี้ ได้ถูกวางไว้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ดังวิสัยทัศน์ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด คือ 
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“เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจดัการวัตถเุสพติดที่ได้คุณภาพ                                    
เพื่อใช้ในทางการแพทย ์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ตามหลักธรรมาภิบาล” 

ภายใต้ภารกิจตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

“การจัดหาและการจ าหนา่ย วัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  
            ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ” 

       
บนค่านิยมร่วมของบุคลากรทุกคน คือ “NRF Core Value” 

“Nobleness -  Realize on standard -  Focus on people” 
ความมีคุณธรรม -  ตระหนักในมาตรฐาน -  มุ่งผลประชาชน” 

(Narcotics Revolving Fund ) 
 
โดยมีกลยุทธ์โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุขที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดก าหนดไว้ ดังนี้  

“ประชาชนปลอดภัย บริการประทับใจ ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยัง่ยืน” 
 

 แผนยุทธศาสตร์กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานของแนวคิดตามหลักการ Design Thinking เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เป็นกลยุทธ์หลักที่ส าคัญ 11 กลยุทธ์ ดังแสดงในรูปด้านล่าง ดังนี้ 
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1. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและค่านิยม 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วิสัยทัศน์ (Vision : V) 

“เป็นองค์กรที่มีการบรหิารจดัการวัตถุเสพตดิ
ที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และ
อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ภายใต้หลัก    
ธรรมาภิบาลและกฎหมาย โดยยึดประชาชน  
เป็นหลัก” 

“เป็นองค์กรหลักดา้นคุ้มครองผู้บริโภค 
และการบริหารจัดการวัตถุเสพติดทาง
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประชาชน
สุขภาพด”ี 

“เป็นองค์กรหลักด้านการบริหาร
จัดการวัตถุเสพติดที่ได้คุณภาพ     

เพ่ือใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรม  

ตามหลักธรรมาภิบาล” 

พันธกิจ (Missions : M) 

“การจัดหาและจ าหน่ายวัตถเุสพตดิที่ใช้
ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร ์และ
อุตสาหกรรมที่มคีุณภาพดีราคาเหมาะสม
ภายใต้กฎหมายที่เกีย่วข้อง” 

 

M๑ จัดหาวัตถเุสพตดิที่ใช้ในทางการแพทย์ 
วิทยาศาสตร์ และอตุสาหกรรมใหก้ับสถาน 
พยาบาลทั่วประเทศ 
M๒ จ าหน่ายวัตถเุสพตดิที่ใช้ในทางการ 
แพทย์ วิทยาศาสตร ์และอุตสาหกรรม
ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ 

M๑ จัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการ 
แพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม
ให้กับสถาน พยาบาลทั่วประเทศ 
M๒ จ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการ 
แพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม
ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ 

วัตถุประสงค์ (Organizational Goal : OG) 

๑. บริหารจัดการสนับสนุนการจัดหา จ าหน่าย 
และบริการวัตถุ เสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ 
วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมที่มี คุณภาพดี 
ราคาเหมาะสมภายใต้กฎหมายที่ก าหนด 
๒. พัฒนาประสิทธิภาพและคณุภาพในการ
ให้บริการบรหิารคลังและด าเนินการส ารอง
วัตถุเสพตดิส าหรับใช้ในยามปกติและภาวะ
ฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของประเทศ 

OG๑ มีการจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม
อย่างมีคุณภาพ ราคาที่ เหมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการ 
OG๒ มีการจ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเรว็ 

 

OG๑ จัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการ 
แพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม
อย่างมีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการ 
OG๒ จ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการ 
แพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
อย่างถูกต้อง ทั่วถึง ครบถ้วน รวดเร็ว 
และตรวจสอบได้ 

เป้าหมาย (Target) 

----- ประชาชนปลอดภัย บริการประทบัใจ 
ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน 

ประชาชนปลอดภัย บรกิารประทับใจ 
ระบบคุ้มครองสขุภาพไทยยั่งยืน 

ค่านิยมหลัก (Core Value : CV) 

 ----- “QSAIE Core Value” 

คุณภาพ มาตรฐาน ตรวจสอบได้ 
ประทับใจ และเป็นธรรม 

“NRF Core Value” 

ความมีคุณธรรม ตระหนักถึงมาตรฐาน  
มุ่งผลประชาชน 
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2. การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue :SI) มี ๔ ด้าน ๑๑ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์/  
กลยุทธ์ปี ๒๕๖๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
กลยุทธ์ปี ๒๕๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
กลยุทธ์ปี ๒๕๖๓ 

๑) เพ่ิมประสิทธภิาพและสร้างความมั่นคง  
    ทางด้านการเงิน  มี ๓ กลยุทธ์ 

๑) ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ             
    มี ๒ กลยุทธ์ 

๑) ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
    มี ๔ กลยุทธ์ 

 เพิ่มรายการวัตถุเสพติดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

 จัดหาวัตถุเสพตดิให้เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

 จัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การจัดหาวตัถุเสพติดที่ใช้ในทาง
การแพทย์ วิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ 
ราคาที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อความต้องการ  

 การจ าหน่ายวตัถุเสพติดที่ใช้
ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรม อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนและรวดเร็ว 

 การจัดหาวั ตถุ เ สพติ ดที่ ใ ช้
ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์
แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ ย่ า ง มี
คุณภาพ ราคาที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

 การจ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้
ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรม อย่างถูกต้อง 
ทั่วถึง ครบถ้วน รวดเร็ว และ
ตรวจสอบได้ 

 จัดระบบส าหรับติดตามการ
กระจายยาของผู้ซื้อยาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิ์เมื่อเกิดเหตุ
รั่วไหลที่หลุดออกนอกระบบ 
แ ล ะ ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ใ ห้ กั บ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดัน
ให้สถานพยาบาลและแพทย์
เพิ่ มการ เข้ าถึ งยาของกลุ่ ม
ผู้ป่วยในกลุ่มที่ต้องใช้ยากลุ่ม 
OPIOID  
 
 

๒) เพ่ิมประสิทธภิาพการให้บรกิารและตอบสนอง
ประโยชน์ต่อความต้องการของผู้รับบรกิาร        
มี ๓ กลยุทธ ์

๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ  
    มี ๒ กลยุทธ์ 

๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ              
    มี ๒ กลยุทธ์ 

 เพิ่มช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ 
มากขึ้น 

 พัฒนาระบบการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
กับผู้รับบริการ 

 พัฒนาเครือข่าย 
 

 การสร้างความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเหนือความ
คาดหมาย 

 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ
การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 

 การสร้างความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเหนือความ
คาดหมาย 

 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร 
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๓) เพ่ิมประสิทธภิาพด้านการปฏบิัติงาน      
     ม ี๕ กลยุทธ์ 

๓) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
    มี ๒ กลยุทธ์ 

๓) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
    มี ๒ กลยุทธ์ 

 จัดท าหลักเกณฑ์และรายการยา Multi 
brands ในกรณียาจ าเป็นหรือยาที่มีข้อ
ร้องเรียน 

 วิเคราะหค์ุณภาพของวัตถุเสพตดิให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

 ศึกษาดูงานแหล่งผลิตวตัถุเสพติดทาง
การแพทย์ 

 เตรียมความพร้อมส ารองวัตถุเสพติดของ
ประเทศและสนับสนุนวัตถเุสพตดิในกรณี
ฉุกเฉินหรือจลาจล 

 ปรับปรุงกฎหมาย กฏระเบยีบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารวัตถุเสพตดิให้
สอดคล้องกับสถานการณ ์
 

 การปรับปรุงกระบวนงานหลัก
เข้าสู่คณุภาพมาตรฐานสากล 

 การปรับปรุงกระบวนงาน
สนับสนุนเข้าสู่คณุภาพ
มาตรฐานสากล 

 การปรับปรุงกระบวนงานหลัก
เข้าสู่คณุภาพมาตรฐานสากล 

 การปรับปรุงกระบวนงาน
สนับสนุนเข้าสู่คณุภาพ
มาตรฐานสากล 

๔) เพ่ิมประสิทธภิาพการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรหลกัด้านการคุ้มครองผู้บรโิภคและการ
บริหารจัดการวัตถุเสพติด  มี ๓ กลยุทธ ์

๔) ด้านการพัฒนาองค์กร  
    มี ๓ กลยุทธ์ 

๔) ด้านการพัฒนาองค์กร  
    มี ๓ กลยุทธ์ 

 พัฒนาบุคลากร 

 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง  

 พัฒนาระบบสารสนเทศ  
 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล     
สู่ความเป็นมืออาชีพ 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศ   
ให้ถูกต้อง ทันสมัย ใช้ประโยชน์
ได้จริง 

 การพัฒนาเงินทุนหมุนเวียน   
ยาเสพตดิสู่การเป็นองค์กรหลัก
ด้านการคุม้ครองผู้บริโภค และ
การบริหารจัดการวัตถุเสพตดิ 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล      
สู่ความเป็นมืออาชีพ 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศ    
ใหม้ีการบูรณาการข้อมูล        
ทีถู่กต้อง ทันสมัย เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรและใช้ได้จริง 

 การพัฒนาเงินทุนหมุนเวียน    
ยาเสพตดิสู่การเป็นองค์กร    
ด้านการบริหารจดัการวตัถุ     
เสพติดทีไ่ด้คณุภาพ 
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3. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มี 40 รายการ แบ่งเป็นกิจกรรม 
20 รายการ (ไม่ใช้เงินงบประมาณ) โครงการ 20 รายการ (ใช้งบประมาณ) โดยแสดงสัดส่วนน้ าหนักของ
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดังรูปที่ ๑  

 
 

 
 
 

รูปที่ ๑ สัดส่วนน  าหนักของประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนฯ ปี ๒๕๖๓ 

  
4. ทิศทางยุทธศาสตร์  
 จากสัดส่วนน้ าหนักของประเด็นยุทธศาสตร์จะเห็นได้ว่า กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
ให้น้ าหนักประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มากกว่าประเด็นยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน 
เนื่องจากกระบวนการท างานของกลุ่มเงินทุนฯ ยังไม่บูรณาการทั้งด้านข้อมูลและกระบวนการติดต่ อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของยุทธศาสตร์ในด้านอ่ืนๆ ไป
ด้วยเช่นกัน 
 ดังนั้นเพ่ือให้การท างานของกลุ่มเงินทุนฯ มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง และรองรับต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาลจึงมีความจ าเป็นที่ ต้อง
พัฒนางานส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เหมาะสมและทันต่อกาล 
 ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีการก าหนดสัดส่วนส าหรับ
พัฒนาคุณภาพของงานหลักของกลุ่มเงินทุนฯ โดยใช้ประโยชน์จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามล าดับ 
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5. พันธกิจขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ได้กาหนดพันธกิจที่จะใช้
ขับเคลื่อนทิศทางของยุทธศาสตร์ จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล  
ซึ่งจะเป็นการปรับรูปแบบของระบบซอฟต์แวร์สาหรับการทางานภายในกลุ่มเงินทุนฯ  ให้สอดคล้องกับ
สภาพกาลในปัจจุบัน และสามารถตอบสนองต่อนโยบายหลักของรัฐ ที่มุ่งเน้นประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) โดยให้ความสาคัญต่อข้อมูลเพื่อต่อยอดไปถึงการใช้ข้อมูล
เพ่ือพยากรณ์ และช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารกลุ่มเงินทุนฯ ให้มีความถูกต้องและแม่นยามากยิ่งขึ้น 
(Data Analytics)  
 ดังนั้น พันธกิจที่จะใช้ขับเคลื่อนทิศทางของยุทธศาสตร์จะเป็นการกากับ ควบคุม และ
ดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัลของกลุ่มเงินทุนฯ ให้เป็นไปตามข้อกาหนด ความต้องการ และ
คุณภาพที่ดีเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

6. เป้าประสงค์ของทิศทางยุทธศาสตร์ 

 ส าหรับเป้าประสงค์ของทิศทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเป็นการพัฒนารูปแบบของกระบวนการท างานให้เกิดการบูรณาการทั้ง
ข้อมูลและการด าเนินงานภายในหน่วยงานของกลุ่มเงินทุนฯ และบูรณาการข้อมูลการท างานกับหน่วยงาน
ภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท างานของกลุ่มเงินทุนฯ รวมถึงการผลักดันให้เพ่ิมการเข้าถึงยา
ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากลุ่ม OPIOID และการติดตามการกระจายยาของผู้ซื้อวัตถุเสพติดมิให้เกิดเหตุ
รั่วไหลให้หลุดออกนอกระบบ  

7. ตัวชี วัดเป้าประสงค์ 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ คือระดับของ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานในภาพรวมให้เป็นไปตามข้อก าหนด ความต้องการ และ
คุณภาพที่ดี โดยตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดและท้าทายที่ระดับ ๕ 
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8. สรุปโครงการ / กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

สรุปโครงการ / กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

SI๑ ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ 

1. กิจกรรมจดัท าแผนจัดหาวตัถุเสพติดประจ าปีงบประมาณ โครงการเดิม 
2. กิจกรรมบริหารจัดการคลังเก็บวตัถุเสพติด โครงการเดิม 
3. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตวัตถเุสพติดที่หมดสิทธิบัตรเพื่อผลิตใช้เองในประเทศ  โครงการเดิม 
4. กิจกรรมจดัท าแนวทางการแก้ไขปญัหาจัดส่งยาในช่วงสัปดาหส์ุดท้ายของเดือน โครงการใหม ่
5. กิจกรรมจดัท าและตดิตั้งระบบ RFID งานคลังเก็บวัตถุเสพตดิ กับงานขาย  โครงการต่อเนื่อง 
6. โครงการส่งเสริม สนับสนุนเครือขา่ยทางการแพทย์ตามนโยบายกระทรวง

สาธารณสุขในเรื่องของ Palliative Care  
โครงการใหม ่

7. โครงการอบรมให้ความรู้แพทย์ทาง Pain evaluation and management ใน
เรื่องการใช้ยากลุ่ม Opioid  โครงการใหม ่

SI๒ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

1. โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ โครงการเดิม 
2. กิจกรรมการจัดการข้อร้องเรียน โครงการเดิม 
3. กิจกรรมปรับปรุงการให้บริการจากผลส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ โครงการเดิม 
4. โครงการบริหารความสมัพันธ์ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย โครงการใหม ่
5. โครงการลูกค้าสัมพันธ์ โครงการใหม ่
6. โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณช้ัน 1 เป็นศูนย์ One Stop Service  เงินทุนฯ โครงการใหม ่
7. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ One Stop Service เงินทุนฯ โครงการใหม ่
8. โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร สังคม และชุมชน (CSR) โครงการใหม ่

SI๓ ด้าน
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

1. โครงการจัดท าซอฟแวร์ส าหรับสถานพยาบาลที่สั่งซื้อ Phentermine โครงการใหม ่

2. กิจกรรมปรับปรุงคู่มือกระบวนการจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ โครงการเดิม 

3. กิจกรรมปรับปรุงคู่มือกระบวนการจ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ โครงการเดิม 

4. กิจกรรมการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี โครงการเดิม 

5. กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ โครงการเดิม 

6. กิจกรรมจัดท ารายงานสรุปผลด้านการเงินงบประมาณเงินทุนฯเป็นรายเดือน โครงการเดิม 

7. กิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องของการรับและเบิกจ่ายเงิน โครงการเดิม 

8. กิจกรรมจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานการรับและเบิกจ่ายเงิน โครงการเดิม 

9. กิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี โครงการเดิม 

10. กิจกรรมการทบทวนมาตรฐานงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์เข้าสู่ระบบคุณภาพ โครงการเดิม 

11. กิจกรรมทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปเข้าสู่ระบบคุณภาพ โครงการเดิม 

12. โครงการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ  ที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด โครงการเดิม 
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สรุปโครงการ / กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

SI๔ ด้านการพัฒนา
องค์กร 

1. กิจกรรมการจัดท า Performance Agreement โครงการเดิม 

2. โครงการจัดการความรู้ KM for Innovation โครงการเดิม 

3. โครงการพัฒนาบุคลากร (OD) โครงการเดิม 

4. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร โครงการเดิม 

5. กิจกรรมก ากับดูแลระบบสารสนเทศระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัล 
(ระบบ ๑๕ ล้าน) ให้เป็นไปตามสัญญาแต่ละ Module ของระบบงาน 

โครงการต่อเนื่อง
จากระบบ ๑๕ ล้าน 

6. โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน / เพิ่มเติม  โครงการใหม ่

7. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โครงการเดิม 

8. โครงการทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการเดิม 

9. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล โครงการเดิม 

10. โครงการบริหารความเสี่ยง (R&M : Risk Management) โครงการเดิม 

11. โครงการจัดประชุมตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA โครงการเดิม 

12. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ และคณะอนุกรรมการบรหิาร
ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการเดิม 

13. โครงการอบรมความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

โครงการใหม ่
 

หมายเหตุ  :  
1. กิจกรรม  :  โครงการเดิมและต่อเน่ืองที่เป็นงานประจ าและยังต้องท าต่อเน่ืองโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ  
2. โครงการ  :  โครงการเดิมและโครงการใหม่ที่ใช้งบประมาณ 
3. โครงการ / กิจกรรม รวมทั งสิ น 40 รายการ แบ่งเป็น  

 กิจกรรม  20 รายการ 

 โครงการ 20 รายการ  
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บทท่ี ๑.... ควำมเป็นมำ โครงสรำ้งกำรบริหำรงำนภำยใน  
และอัตรำก ำลังเงินทนุหมนุเวียนยำเสพติด 

 

1. ความเป็นมาของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

  ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ซื้อ ขายยา   
เสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมาย      
ว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทส าหรับเพ่ือใช้ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ภายใน
ราชอาณาจักร กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดขึ้น เพราะยาเสพติดให้โทษและ
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่จ าเป็นจะต้องใช้ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์หลายชนิด      
เป็นสารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท จึงท าให้บริษัทยาทั่วไปไม่สามารถท าการผลิตและซื้อขายได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมาย
ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท าหน้าที่ผลิต ซื้อและขายสารต้องห้ามเหล่านี้โดยใช้เงินทุน
หมุนเวียน ยาเสพติดเป็นกองทุนในการด าเนินการ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้ก าหนดให้กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน และให้รายงานผลการด าเนินงานของ
เงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งรายการรับจ่ายต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในทุกๆ ๖ เดือน  
ดังนั้น กองควบคุมวัตถุเสพติดจึงได้จัดตั้งกลุ่มงานขึ้นเพ่ือรับผิดชอบภารกิจนี้เป็นการเฉพาะ มีชื่อเรียก
ตามแผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลังว่า “กลุ่มบริหารวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์” แต่ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ หน่วยงานดังกล่าวนี้ คือ 
“หน่วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด” มีสถานะเป็นองค์กรในก ากับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกองควบคุมวัตถุเสพติด โดยมีระเบียบบริหารจัดการอนุโลมใช้ตาม
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน  
  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนนี้ และให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพ่ือท าหน้าที่ด้านบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ตามความเหมาะสม ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดตั้ง “กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด” เป็นหน่วยงานภายในและมี
ฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานภายใต้การก ากับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๒๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีหน้าที่ดังนี้  
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๑) ก าหนดยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนด าเนินงานจัดหาวัตถุเสพติดประกอบด้วยยาเสพติด
ให้โทษประเภท ๑ ประเภท ๒ และประเภท ๔ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ๑ และประเภท ๒ ตาม
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ จากแหล่งผลิต
ต่างประเทศ  

๒) ก าหนดยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนด าเนินงานการจัดจ าหน่ายวัตถุเสพติดตามข้อ ๑. 
ให้กับสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  

๓) ด าเนินงานอ านวยการและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดคุณภาพ
มาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  

๔) ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

  ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเป็นหน่วยงานในก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขึ้นตรงกับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีรูปแบบการ
บริหารจัดการกองทุน ในรูปเงินทุนหมุนเวียน โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
(Narcotics Revolving Fund Board) ภายใต้กฎหมาย ๓ ฉบับ 

๑) พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การด าเนินงาน และการประเมินผล

การด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 
2. โครงสร้างการบริหาร และอ านาจหนา้ที่ 

 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๕๘ ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด” จากนั้น คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อาศัยมาตรา ๒๒        
มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย “คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด” จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นหลายคณะ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  

๑) คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเพสติด 
๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
๓) คณะอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
๔) คณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณาการน าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 มาใช้

ในทางการแพทย ์
๕) คณะอนุกรรมการพัฒนาการวิจัยเพ่ือการผลิตวัตถุเสพติดในกรณีที่วัตถุเสพติดหมด

สิทธิบัตร ร่วมกับโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ 
๖) คณะอนุกรรมการพัฒนาการวิจัยเพ่ือการผลิตวัตถุเสพติดในกรณีที่วัตถุเสพติดหมด

สิทธิบัตร ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม 
 ทั้งนี ้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ มีโครงสร้างและองค์ประกอบ 
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2.1 โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
รูปที่ 1.1 โครงสร้างการบริหาร 

 
คณะกรรมการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๘ ในแต่ละทุน
หมุนเวียนให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง โดยมีโครงสร้างตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ที่ 97/2558 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ที่ 16/2559 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 ดังนี้ 

1) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา    ประธานกรรมการ  
2) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา    กรรมการ  
3) ผู้แทนกระทรวงการคลัง      กรรมการ  
4) ผู้แทนส านักงบประมาณ      กรรมการ  
5) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข   กรรมการ  
6) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย     กรรมการ 
7) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี               กรรมการ 
8) ผู้อ านวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  กรรมการและเลขานุการ 
9) เภสัชกรกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด              ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ที่ได้รับมอบหมายจากเลขานุการ 
10) เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด      ผู้ช่วยเลขานุการ 

       ที่ได้รับมอบหมายจากเลขานุการ 

โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1) ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป 
 ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 
2) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการก าหนด

ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน 
และลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๑๑ (๘) 

3) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี 
4) แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

คณะ         
อนุกรรมการ 
บรหิารเงินทุน

หมุนเวยีน  
ยาเสพตดิ 

 

คณะ 
อนุกรรมการ
พิจารณาการ
น าวตัถุออก

ฤทธิใ์นประเภท 
2  มาใช้
ในทาง

การแพทย์ 

 

คณะ  
อนุกรรมการ
พัฒนาเงินทุน

หมุนเวยีน   
ยาเสพตดิ 

 

คณะ 
อนุกรรมการ

พัฒนาการวจิัย
เพื่อการผลติวตัถุ
เสพตดิในกรณทีี่
วัตถุเสพตดิหมด
สิทธบิตัร ร่วมกบั

โรงงานเภสัช
กรรมทหารฯ 

 

คณะ 
อนุกรรมการ

พัฒนาการวจิัย
เพื่อการผลติวตัถุ
เสพตดิในกรณทีี่
วัตถุเสพตดิหมด
สิทธบิตัร ร่วมกบั

องคก์ารเภสัช
กรรม 

 

คณะ 
อนุกรรมการ
แก้ไขปรบัปรุง

ระเบียบที่
เกีย่วข้องกบั

เงินทุนหมุนเวยีน
ยาเสพตดิ 

 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
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2.2 โครงสร้างการบริหารงานภายในเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
แบบองค์กรตามหน้าที่ (function organization) โดยค านึงถึงภารกิจ พันธกิจ หรือหน้าที่ขององค์กร
เป็นส าคัญ ด้วยการจัดให้มีฝ่ายทีท่ าหน้าที่หลัก คือ ฝ่ายจัดซื้อและงานวิชาการด้านวัตถุเสพติด ฝ่ายขาย
และติดตามการกระจายวัตถุเสพติด และฝ่ายที่ช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานของหน้าที่หลัก 
ประกอบด้วย ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายงบประมาณและตรวจสอบใบส าคัญ ฝ่ายบริหารทั่วไป                
ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายนโยบายและแผนงาน และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยรวมอ านาจหน้าที่การตัดสินใจ
ทางการบริหารไว้ที่ผู้อ านวยการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นชอบ 
และเป็นไปตามค าสั่งกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ที่ 3/2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 

 

รูปที่ ๑.2 โครงสรา้งการบริหารงานภายในเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
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2.3 บุคลากรและอัตราก าลัง 
  เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นสู่ความเป็นมืออาชีพอันเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความก้าวหน้า ปัจจุบันมีกรอบอัตราโครงสร้างอัตราก าลังคนของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รวม 75 อัตรา ประกอบด้วย        
ข้าราชการ 10 อัตรา ลูกจ้างประจ า ๓1 อัตรา พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 34 (อัตราว่าง 3 อัตรา) 
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บทท่ี 2 ……. 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมเงินทนุหมนุเวียนยำเสพติด 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยที่ปรึกษา 
(วิทยากร) และเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากทุกฝ่ายของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ด้วยวิธีการเรียนรู้  และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Learning and Workshop โดยเน้นให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนรวมให้ข้อมูล 
น าเสนอความคิดเห็น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ “การมีส่วนร่วมกับองค์กร” และวิธีการเก็บรวบรวม
ท าความเข้าใจต่อประเด็นต่างๆ ตามหลักการของ Design Thinking นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูล
ความต้องการความคาดหวังของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดผ่านรายงานการ
ประชุม ความคาดหวังของผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจากการสัมภาษณ์ การส ารวจปัจจัย
ความผาสุก ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงสถานการณ์การใช้ยาเสพติดในทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ดังนี้ 

1. ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ / ความคาดหวัง 

1. คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน    
ยาเสพติด (ภายในองค์กร) 

1. องค์กรที่ได้รับรางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเด่น 
2. องค์กรแห่งความโปร่งใส และเป็นธรรม 
3. องค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. องค์กรที่มีการพัฒนาให้มีการบริหารจัดการที่ดี  

2. ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
(ภายในองค์กร) 

1. องค์กรเป็นท่ียอมรับของสังคม  
2. องค์กรที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการให้บริการ 
3. องค์กรแห่งความสุข รู้รักสามัคคี ซื่อสัตย์ สุจริต 
4. องค์กรที่ยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักในการบริการ 
5. องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
6. องค์กรที่เป็นเลิศในการจัดหาจ าหน่ายวัตถุเสพติด 
7. องค์กรที่มีการบริหารบุคลากรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
8. องค์กรที่มีการเติบโต อย่างยั่งยืน  
9. องค์กรที่มีการบริหารในรูปแบบ Service Delivery Unit     
10. องค์กรที่มีการบริหารจดัการวัตถเุสพติดอย่างมคีุณภาพ เพียงพอทันต่อ

ความต้องการของผู้รับบริการ 
11. องค์กรที่ได้รับรางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเด่น 

3. พนักงาน (ภายในองค์กร) 1. ต้องการให้มีการวางแผนส่งเสริมให้มีความมั่นคงในอาชีพการงาน  
2. ต้องการได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเพียงพอต่อค่าครองชีพ 
3. เรื่องสวัสดิการเจ้าหน้าที่หลังเกษียณอายุราชการ  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ / ความคาดหวัง 

4. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร            
:  ลูกค้า (ผู้ซื้อ) และคูค่้า (ผู้ขาย) 

1. มีช่องทางการเปิดเผยความคิดเห็นของผู้ประกอบการให้ได้รับทราบ 
2. มีการน าความคิดเห็นของผู้รับบริการจากการรับฟังมาพัฒนาปรับปรุงการ

ให้บริการ 
3. มีแนวปฏิบัติที่น ามาใช้ในการให้บริการ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจาก       

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว 
4. มีข้อร้องเรียน มีการตรวจสอบและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
5. มีความหลากหลายของช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ 
6. ควรปรับปรุงเรื่องการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ โดยอาจจัดตั้งเป็นระบบ Call 

Center ที่สามารถตอบค าถามได้โดยเบ็ดเสร็จ ไม่ต้องโอนสาย หรือหากไม่
ทราบข้อมูลจ าเป็นต้องโอนสายต้องมีการติดตามและแจ้งข้อมูลต่อให้กับ      
ผู้ติดต่อ ลดการแจ้งปัญหาซ้ า 

7. ควรประชาสัมพันธ์ช่องทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ ไลน์กลุ่ม และ SMS      
ให้รับทราบเพื่อติดต่อและใช้ช่องทางนั้นแทนการโทรศัพท์หรือแจ้งทางอีเมล์ 

2. สถานพยาบาลที่ใช้วัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์  

 จากข้อมูลสถิติจ านวนสถานพยาบาลที่ได้ด าเนินการติดต่อขอซื้อวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง
การแพทย์จากกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  มีจ านวนทั้งสิ้น ๒,๑๓๑ แห่ง (อ้างอิงจากระบบ
สารสนเทศเงินทุนฯ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๒) ได้ดังรูปที่ 2.1 

       
 

รูปที่ 2.1 จ านวนสถานพยาบาลที่ใช้วตัถุเสพติดในทางการแพทย์ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย 
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3. สถานการณ์การใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 

                   
โคคาอีน (Cocaine) ใช้ในห้องผ่าตัด มีปริมาณการจัดจ าหน่ายรวมทั้งสิ้น ๐.๗๕๓ กิโลกรัมเบส ใช้มากใน
โรงพยาบาลรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๗ ส่วนโรงพยาบาลเอกชนใช้เป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๘.๙๓ 

                    
โคคาอีน (Cocaine) ใช้บรรเทาอาการปวดและเป็นส่วนผสมของต ารับยาแก้ไอ มีปริมาณจ าหน่ายรวม
ทั้งสิ้น ๓๙๘.๕๑๔ กิโลกรัมเบส ใช้มากในโรงพยาบาลรัฐคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๗ โรงพยาบาลเอกชนร้อย
ละ ๑๐.๘๗ ที่เหลือใช้ในคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ 

                    
เฟทานิล (Fentanyl) เป็นกลุ่มยาที่ใช้บ าบัดอาการปวด มีปริมาณการจ าหน่ายรวมทั้งสิ้น ๑.๖๖๕ 
กิโลกรัมเบส แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐร้อยละ ๘๒.๕๕ โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ ๑๖.๗๒ ที่เหลือเป็นการ
ใช้ในคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ 
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เมทาโดน (Methadone) มีปริมาณการจ าหน่ายรวมทั้งสิ้น ๔๖.๗๗ กิโลกรัมเบส แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ
ร้อยละ ๘๗.๒๐ โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ ๒.๐๕ คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ร้อยละ ๑๐.๗๖ 

                    
มอร์ฟีน (Morphine) เป็นยาที่ใช้บรรเทาอาการปวดที่มีความส าคัญมีปริมาณการจ าหน่ายรวมทั้งสิ้น 
๑๕๐.๑๑๗ กิโลกรัมเบส แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐร้อยละ ๙๑.๓๓ โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ ๘.๔๐ ที่
เหลือเป็นคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์  

 

                    
เพทธิดีน (Pethidine) เป็นยาบรรเทาปวดมีปริมาณการจ าหน่ายรวมทั้งสิ้น ๔๖.๗๖๒ กิโลกรัมเบส 
แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐร้อยละ ๖๙.๖๖ โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ ๒๙.๐๑ ที่เหลือเป็นคลินิกและ
โรงพยาบาลสัตว์ 
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ออกซิโคโดน (Oxycodone) เป็นยาระงับความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง มีปริมาณการจ าหน่าย
รวมทั้งสิ้น ๒.๑๘๑ กิโลกรัมเบส แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐร้อยละ ๕๑.๕๒ โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 
๔๘.๔๘ ไม่อนุญาตให้จ าหน่ายแก่คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ 

 

 

                        
ฝิ่นยา (Medicinal Opium)  
ไม่มีการแบ่งกลุ่มของผู้ซื้อมีปริมาณการขายรวมทั้งสิ้น ๓๙๔.๗๘๕ กิโลกรัมเบส 
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4. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก 

 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาวิเคราะห์
ตามหลักการของ SWOT และ TOWS Metrix ได้ดังตารางที่ ๒.๑–๒.3 จึงก าหนดวิธีการวิเคราะห์ 
SWOT เป็นสามหมวดได้แก่ 

๑. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกิดจากองค์กร โดยองค์กรสามารถควบคุม ก าหนดทิศทาง และ
แก้ไขปัญหาหรือเพ่ิมศักยภาพได้ด้วยตัวองค์กรเอง ได้แก่ การวิเคราะห์ S (Strength: 
จุดแข็ง) และการวิเคราะห์ W (Weakness: จุดอ่อน) โดยใช้หลักการของ ๗S ได้แก่ 
๑.๑ Structure (โครงสร้าง) 
๑.๒  System (ระบบ) 
๑.๓ Strategy (กลยุทธ) 
๑.๔ Style (วัฒนธรรมองค์กร หรือ อัตลักษณ์ชององค์กร) 
๑.๕ Staff (บุคลากร) 
๑.๖ Skill (ทักษะที่บุคลากรมี และพึงมี) 
๑.๗ Shared Value (ค่านิยมร่วม) 

ตารางท่ี ๒.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกิดจากภายในองค์กร (จุดแข็ง:S และจุดอ่อน:W) 

จุดแข็งองค์กร : Strengths จุดอ่อนองค์กร : Weaknesses 

1) งบประมาณมีเพียงพอและจัดสรรได้อย่างคล่องตัว 
2) ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 

และระยะสั้น รวมถึงมีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นในการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

3) โครงสร้างการบริหาร และกรอบอัตราก าลังคนสามารถ
ก าหนดได้ตามความเหมาะสมและตามความจ าเป็นของ
งานเพื่ อ ให้ เกิ ดความยืดหยุ่ น ในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน 

4) สายการบังคับบัญชาสั้นท าให้การตัดสินใจเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว  

5) กลยุทธ์ที่ยึดลูกค้าเป็นหลักในด้านการจัดหาและ
จ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ สร้างความพึง
พอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

6) บุคลากรในสายงานหลักฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายขายส่วน
ใหญ่ เป็นผู้ มี ความรู้  มีประสบการณ์และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

7) อุปกรณ์สนับสนุนการท างานมีจ านวนเพียงพอต่อ
บุคลากรเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

8) มีกฎและระเบียบเพื่อใช้เป็นกรอบแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
ในการจ าหน่ายวัตถุเสพติด  

1)  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ยังไม่
สามารถท าให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลได้ครบถ้วน
   

2)  บุคลากรสายการสนับสนุนยังขาดความช านาญงาน  
ในด้านที่ปฏิบัติ ยึดติดกับกรอบเดิมๆ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 

3)  บุคลากรขาดขวัญก าลั ง ใจในการท างาน ไม่ มี
สวัสดิการ และเงินสนับสนุนพิเศษที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

4)  อัตราก าลังคนยังไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5)  บุคลากรที่มีความช านาญด้านนโยบายและแผนงาน  
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขาดแคลน ท าให้การปฏิบัติหน้าที่      
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

6) แผนอัตราก าลังคนยังไม่จัดท าให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มอัตราการเกษียณอายุของลูกจ้างประจ า ใน
อีก ๓-๕ ปีข้างหน้า ส่งผลในการเตรียมบุคลากรไม่ทัน
ต่อความต้องการในปัจจุบัน และอนาคต 
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จุดแข็งองค์กร : Strengths จุดอ่อนองค์กร : Weaknesses 

7) แผนการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้ายังไม่มีการ
จัดท าส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

8) กระบวนการตรวจรับวัตถุเสพติดบางรายการเกิด
ข้อผิดพลาด ท าให้ผู้รับบริการขาดความเช่ือมั่น 

9) ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการขาย และการบริหารคลัง
ยาไม่มีเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการตรวจสอบเลขหมาย
ประจ ากล่องยา (RFID Serial Number) และไม่
รองรับการบันทึกข้อมูลผู้ซื้อให้ตรงกับหมายเลข
ประจ ากล่องยาท าให้ไม่สามารถตรวจสอบยาที่หลุด
ออกจากระบบได้ 

10) ขาดการกระตุ้นเตือนให้สถานพยาบาลทั่วประเทศ
จัดซื้อยาให้กับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยาในกลุ่ม OPIOID  

11) เงินทุนหมุนเวียนฯ ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของสังคม 

 

๒. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกิดภายนอกองค์กร อยู่เหนือการควบคุมขององค์กรเป็นปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถคาดเดาแนวทางการเกิดของปัจจัยเหล่านั้นจาก
หลักการทางสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ตามตัวแปรทางสถิติหรือตัว
แปรอ่ืนที่สามารถก าหนดค่าได้ หรือไม่สามารถคาดเดาได้เนื่องจากข้อมูลและตัวแปร 
ที่ต้องใช้ไม่เพียงพอ ดังนั้นเพ่ือให้การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของกลุ่มเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติดเป็นไปได้ตามหลักการ จึงใช้หลักในการก าหนดตัวแปรและปัจจัย
ของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรด้วยหลักการของ PEST Analysis 
และ Five Forces Model โดยแบ่งเป็นกลุ่มและรายละเอียดดังนี้ 
๒.๑ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของงาน (Task Environment) 
 ๒.๑.๑ ลูกค้า 
 ๒.๑.๒ คู่แข่ง 
 ๒.๑.๓ เครือข่าย 
 ๒.๑.๔ ผู้ควบคุม 
๒.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (PEST Model) 
 ๒.๒.๑ การเมือง (Political) 
 ๒.๒.๒ เศรษฐกิจ (Economic) 
 ๒.๒.๓ สังคม (Social) 
 ๒.๒.๔ เทคโนโลยี (Technology 
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ตารางท่ี ๒.2 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกิดจากภายนอกองค์กร (โอกาส:O และภัยคุกคาม:T)  
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

1) เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าและทันสมัย 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่
การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นสู่ผลสัมฤทธ์ิ 

2) พระราชบัญญัติเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าให้
มีความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3) สถานพยาบาลทั้ งภ าครั ฐ  ภาค เอกชน  และ
ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้วัตถุเสพติดที่ใช้
ในทางการแพทย์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลต่อ
การจ าหน่ายเพื่อก่อเกิดรายได้ในอนาคต  

4) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รองรับการบริหารจัดการวัตถุเสพติด
ส าหรับใช้ยามปกติและภาวะฉุกเฉินเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ  

5) บริษัทคู่สัญญามีความพึงพอใจในการบริการของ
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในการจัดหาวัตถุเสพติด 

6) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ผ่านการ
รับรองคุณภาพและความปลอดภัยในยาสามัญ เพื่อ
ใช้ทดแทนยาดั้งเดิม 

 

1) วัตถุดิบมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตวัตถุ
เสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้น  

2) สถานพยาบาลเอกชนบางส่วน ไม่ยอมปฏิบัติตาม
ระเบียบการขายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
บ่อยครั้ง ส่งผลท าให้ไม่สามารถตอบสนองได้ทันตาม
ความต้องการ 

3) ผู้ผลิตย้ายฐานการผลิตและได้หยุดการผลิตชั่วคราว ท า
ให้การจัดหาวัตถุเสพติดบางรายการประสบปัญหายา
ขาดคราว  

4) บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ใช้ยาจ านวนมากยังไม่มี
ความเช่ือมั่นในคุณภาพของยาสามัญ ว่าจะได้ผล
ทัดเทียมกับยาต ารับดั้งเดิม 

5) ปัจจุบันมีคู่ค้า (Supplier) น้อยราย ท าให้องค์กรไม่มี
อ านาจในการต่อรอง 

6) ประชากรไทยมีแนวโน้มปัญหาสภาวะด้านสุขภาพการ
นอนไม่หลับเพิ่มมากขึ้นประมาณร้อยละ ๓๐ และร้อย
ละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐ มีปัญหาการนอนไม่หลับรุนแรง
สูงขึ้นส่งผลต่อการใช้ยาที่เพิ่มขึ้นอันอาจกระทบต่อการ
จัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ไม่เพียงพอ 

7) วิถีชีวิตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป มีชีวิตที่รีบเร่ง
แข่งขันกับเวลา จึงไม่มีเวลาที่สนใจสุขภาพตนเอง        
จึงมีแนวโนม้การเจ็บป่วยที่สูงข้ึน 

8) กลุ่มเงินทุนฯ ต้องท างานประสานกับหน่วยงานอื่น        
ที่ไม่อาจควบคุมเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการที่ดีของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดได้ 
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๓. การวิเคราะห์ TOWS  Metrix  เพ่ือจัดท าเป็นกลยุทธ์ส าหรับด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ตารางท่ี ๒.๓ การวิเคราะห์ TOWS  Metrix  
 

 External 
Opportunities (O) 

External Threats (T) 

Internal Strengths (S) ๑. กลยุทธ์จัดหาวตัถุเสพติดที่ใช้ในทางการ 
แพทย์ วิทยาศาสตร์และอตุสาหกรรม
อย่างมีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

๒. กลยุทธ์การจดัท าระบบซอฟต์แวรเ์พื่อ
ใช้บริหารจัดงานงานภายในของกลุ่ม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิอย่างครบ
วงจร 

๓. กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเหนือความคาดหมาย 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาเงินทุนหมุนเวียน   
ยาเสพตดิสู่การเป็นองค์กรด้านการ
บริหารจดัการวตัถุเสพติดที่ได้คณุภาพ  

 

๑. กลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ    
ให้มีการบูรณาการข้อมูลที่ถูกต้อง 
ทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อองค์กร      
และใช้ได้จริง 

๒. กลยุทธ์การประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใหก้ับ
องค์กร 

 

 

Internal Weakness (W) 
 

๑. กลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนงานหลัก
เข้าสู่คณุภาพมาตรฐานสากล 

๒. กลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนงาน
สนับสนุนเข้าสู่คณุภาพมาตรฐานสากล 

๓. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

1. กลยุทธ์การจดัระบบส าหรับตดิตาม
การกระจายยาของผู้ซื้อยาเสพติดและ
วัตถุออกฤทธิ์เมื่อเกิดเหตุรั่วไหลทีห่ลุด
ออกนอกระบบ และส่งต่อข้อมูลให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. กลยุทธ์การส่งเสริมสนบัสนุนและ
ผลักดันใหส้ถานพยาบาลและแพทย์
เพิ่มการเข้าถึงยาของกลุม่ผู้ป่วยใน
กลุ่มที่ต้องใช้ยา กลุ่ม OPIOID  
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บทท่ี ๓ ……. 
แผนยุทธศำสตร์เงินทนุหมนุเวียนยำเสพติด ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔  

วิสัยทัศน์ (Vision : V) 

 
รูปที่ ๓.๑ วิสยัทัศน์องค์กร  
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พันธกิจ (Missions : M) 

 
รูปที่ ๓.๒ วิสยัทัศน์องค์กร 

 

เป้าประสงค์ขององค์กร (Organizational Goal : OG)  

 
รูปที่ ๓.๓ เป้าประสงค์ขององค์กร 
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ค่านิยมหลัก (Core Value : CV) 

 “NRF Core Value  :  ความมีคุณธรรม ตระหนักในมาตรฐาน มุ่งผลประชาชน” 
“Nobleness -  Realize on standard -  Focus on people” NRF Core Value เป็นค่านิยม
หลักของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดที่มาจากอักษรตัวหน้าภาษาอังกฤษ ค าว่า “Narcotics 
Revolving Fund” ที่ใช้เรียก “กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด” โดยเป็นการน าเอาอักษรตัวหน้าของ
แต่ละค ามาใช้เชื่อมโยง กับค่านิยมของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Thai FDA) และ
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH) ให้เป็นค่านิยมที่มีทิศทางเดียวกัน 
 การก าหนดค่านิยมหลักของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใช้การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานภายในกลุ่มเงินทุนฯ เป็นผู้ก าหนดและเสนอความคิดในที่ประชุมร่วมกัน ตามกรอบค่านิยม
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้อ านวยการกลุ่มเงินทุน
หมุนเวียนยาเสติด เป็นผู้คัดเลือกค าที่เหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกับองค์กรหลัก ท าให้ค่านิยมหลัก
ของกลุ่มเงินทุนฯ เป็นที่เข้าใจ และมีความรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของผู้ปฏิบัติงาน  

 
  

 
รูปที่ ๓.๔ ค่านิยมหลักขององค์กร  
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 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของค่านิยมหลักของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และกระทรวงสาธารณสุขสามารถแสดงให้เห็นได้ตามรูปที่ ๓.๕ 

 

 
 

       รูปที่ ๓.๕ การเชื่อมโยงค่านิยมหลักของกลุ่มเงินทุนฯ กับหน่วยงานต้นสังกัด  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues : SI)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  แบ่งเป็น ๔ ประเด็นหลัก           
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมขององค์กร ซึ่งมีการทบทวนโครงการภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละตัวตามความเหมาะสมต่อนโยบายหลักขององค์กร และกาลที่เปลี่ยนแปลง 
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในกลุ่มเงินทุนฯ และหลักการ Design Thinking เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีส าหรับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
รูปที่ ๓.๖ ความคาดหวังความส าเร็จของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 

 

 

                   ประเด็นยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

                   SI๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

                   SI๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพการให้บริการ 

                   SI๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

                   SI๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร 

        ตารางที่ ๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
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กลยุทธ์ (Strategies : S) 
 จากการวิเคราะห์ TOWS Metrix สามารถสร้างกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดได้ดังตารางที่ ๓.๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/มาตรการ 

SI๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ SI๑๑ 
 

การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

SI๑๒ การจ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรม อย่างถูกต้องทั่วถึง ครบถ้วน รวดเร็ว และ
ตรวจสอบได้  

SI๑๓ การจัดระบบส าหรับติดตามการกระจายยาของผู้ซื อยาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิ์เมื่อเกิดเหตุรั่วไหลที่หลุดออกนอกระบบ และ
ส่งต่อข้อมลูให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

SI๑๔ การส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้สถานพยาบาลและแพทย์
เพ่ิมการเข้าถึงยาของกลุ่มผู้ป่วยในกลุ่มที่ต้องใช้ยากลุ่ม OPIOID  

SI๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ SI๒๑ การสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการเหนือความคาดหมาย  

SI๒๒ 

 

การประชาสัมพันธ์เชิงรกุ รวมทั งการสร้างภาพลักษณท์ี่ดีใหก้ับ
องค์กร 

SI๓ ด้านประสิทธิภาพการปฏบิตัิงาน 

 

SI๓๑ การปรบัปรุงกระบวนงานหลักเข้าสู่คุณภาพมาตรฐานสากล  

SI๓๒ การปรบัปรุงกระบวนงานสนับสนุนเข้าสู่คุณภาพมาตรฐานสากล  

SI๔ ด้านการพัฒนาองค์กร SI๔๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ 

SI๔๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการบูรณาการข้อมูลทีถู่กต้อง 
ทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและใช้ได้จริง 

SI๔๓ การพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดสู่การเป็นองค์กรด้านการ
บริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ได้คุณภาพ  

 
 

ตารางที่ ๓.๒ กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 
 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๓๓ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Strategic Objectives ตัวชี วัด Key Performance Indicator ค่าเป้าหมาย Target 
โครงการ /กิจกรรม 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 

SI1 ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้นประสิทธิผลตามพันธกจิ 
SI๑๑  การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ    

๑. เพื่อให้มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรม เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการ
จ าหน่าย 

1. ร้อยละของการจัดหาวัตถุเสพตดิที่ใช้ในทางการแพทย์ฯ 
ให้เพียงพอต่อการจ าหน่าย 

100 ๑๐๐ 
 

100 ๑. กิจกรรมจัดท าแผนการจัดหาวตัถุ   
เสพติดประจ าป ี
 

๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบคลังสินค้าให้มปีระสิทธิ 
ภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ร้อยละของวัตถุเสพติดมีปริมาณคงคลังถูกต้องตามบัญชี 
(อัตราหมุนเวยีนของสินค้าคงเหลอื) 

100 ๑๐๐ 
 

100 ๒. กิจกรรมการบริหารจัดการคลังเก็บ
วัตถุเสพตดิ 

๓. เพื่อเพ่ิมความมั่นคงของวัตถุเสพติดภายในประเทศ 
และท าให้ต้นทุนวัตถเุสพตดิถูกลง ประหยดังบประมาณ
ในการน าเข้ายาจากต่างประเทศ 

3. จ านวนยาเสพตดิที่ผลิตภายในประเทศ 
 

- ๑๐๐ 
 

100 ๓. กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตวตัถุ 
เสพติดที่หมดสิทธิบัตรเพื่อผลติใช้เอง  
ในประเทศ 

SI๑๒  การจ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว 

1. เพื่อจ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ 
วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมให้ถูกตอ้ง ครบถ้วนรวดเร็ว 
 

1. ระดับของระยะเวลาด าเนินการการจดัส่งยาในช่วง
สัปดาหส์ุดท้ายของเดือนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- ระดับ 5 ระดับ 5 1. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการจัดส่งยาในช่วงสัปดาหส์ุดท้าย
ของเดือน 

SI๑๓  การจัดระบบส าหรับติดตามการกระจายยาของผู้ซื อยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์เมื่อเกิดเหตุรั่วไหลที่หลุดออกนอกระบบ และส่งต่อข้อมลูให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. เพื่อสามารถตดิตามวัตถุเสพตดิที่ใช้ในทางการแพทย์ 
ที่กลุ่มเงินทุนฯ จ าหนา่ย ไปสูส่ถานพยาบาลได้อยา่ง
เป็นรูปธรรม ติดตามและสบืค้นข้อมูลสถานพยาบาลที่
น า ไปใช้ในทางที่ผิดหรือร่ัวไหลออกนอกระบบ 

1. ระดับความส าเร็จของการบันทกึข้อมูลวัตถุเสพติดจาก
ระบบ RFID ที่กลุ่มเงินทุนฯ จ าหน่ายให้กับสถานพยาบาล
เป็นรายชิ้น 
 
 

- ขึ้นกับ
จ านวน
สินค้าใน
คลังที่มี
การใช้
ระบบ 
RFID 

ขึ้นกับ
จ านวน
สินค้าใน
คลังที่มี
การใช้
ระบบ 
RFID 

1. กิจกรรมจัดท าและติดตั้งระบบ RFID 
ระบบงานคลังเก็บวตัถุเสพติดกับระบบ 
งานขาย 
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๓๔ 

 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Strategic Objectives ตัวชี วัด Key Performance Indicator ค่าเป้าหมาย Target 
โครงการ /กิจกรรม 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 

SI๑๔  การส่งเสรมิสนับสนุนและผลักดันให้สถานพยาบาลและแพทย์เพ่ิมการเข้าถึงยาของกลุ่มผู้ปว่ยในกลุ่มที่ต้องใช้ยากลุ่ม OPIOID  
1. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าถึงยากลุม่ Opioid  
 
 

๑. จ านวนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละภมูิภาค 
อย่างน้อย ๑ ภูมิภาค 

- 
 

1 
ภูมิภาค 

 

1 
ภูมิภาค 

 
 

๑. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนเครอืข่าย
ทางการแพทย์ตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข ในเรื่องของ Palliatives 
Care  

2. เพื่อเพ่ิมความมั่นใจให้กับแพทย์ในการสั่งใช้จ่ายยา 
กลุ่ม Opioid และการเข้าถึงยาทางอ้อม 

2. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและผลักดัน
ให้สถานพยาบาลและแพทยเ์พิ่มการเข้าถึงยาของกลุ่มผู้ป่วย
ในกลุ่มที่ต้องใช้ยากลุ่ม OPIOID 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ๒. โครงการอบรมให้ความรู้แพทยท์าง 
Pain evaluation and management 
ในเรื่องการใช้ยากลุ่ม Opioid 

SI2 ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพการให้บริการ 
SI๒๑  การสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการเหนือความคาดหมาย 
๑. เพื่อให้ผู้รบับริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
2. ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 

๘๐ 
  

๑๐๐ 

๘๐ 
  

๑๐๐ 

80 
 

100 

๑. โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
๒. กิจกรรมการจัดการข้อร้องเรียน 

๒. เพื่อปรับปรุงกระบวนการของการบริการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่มุ่งหวัง  

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนปรับปรุง
การให้บริการจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ๓. กิจกรรมปรับปรุงการให้บริการจาก
ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๓. เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพตดิ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

4. ระดับความพึงพอใจในการบรกิารของผู้รับบริการในระดับ
มากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- ระดับ ๕ ระดับ 5 ๔. โครงการบริหารความสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย  

4. เพื่อสร้างความพึงพอใจเช่ือมั่นในการบริการ 5. ระดับความส าเร็จในการด าเนนิโครงการ - ระดับ ๕ ระดับ ๕ 5. โครงการลูกค้าสัมพันธ์  

5. เพื่อสร้างความพึงพอใจเช่ือมั่น และอ านวยความ
สะดวกในการบริการแกผู่้รับบริการ ณ จุดเดียว 

6. ระดับความส าเร็จในการด าเนนิโครงการ - ระดับ ๕ - 6. โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณช้ัน 1 
เป็นศูนย์ One Stop Service  เงินทุน 

6. เพื่อสร้างความพึงพอใจเช่ือมั่น และอ านวยความ
สะดวกในการบริการแกผู่้รับบริการ ณ จุดเดียว 

7. ระดับความส าเร็จในการด าเนนิโครงการ - ระดับ ๕ - 7. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ One 
Stop Service  เงินทุน 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
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๓๕ 

 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Strategic Objectives ตัวชี วัด Key Performance Indicator ค่าเป้าหมาย Target 
โครงการ /กิจกรรม 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 

SI๒๒  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก รวมทั งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

1. เพื่อเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กร 1. ระดับความส าเร็จในการด าเนนิโครงการ - ระดับ ๕ ระดับ ๕ 1. โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กร สังคม และชุมชน (CSR) 

SI3 ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้นประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
SI๓๑  การปรับปรุงกระบวนงานหลักเข้าสู่คุณภาพมาตรฐานสากล 
1. เพื่อจัดท าซอฟแวรส์ าหรับแบบลงทะเบียนสั่งซื้อ 
Phentermine กับกลุ่มเงินทุนฯ และ แบบ Inform 
concent ส าหรับแพทยผ์ู้สั่งจ่าย  Phentermine และ
ผู้ป่วยท่ีรับยา Phentermine 

๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท าซอฟแวร์ส าหรับแบบ
ลงทะเบียนสั่งซื้อ Phentermine กับกลุ่มเงินทุนฯ 

- ระดับ ๕ - 1. โครงการจัดท าซอฟแวรส์ าหรับ
สถานพยาบาลที่สั่งซื้อ Phentermine  

2. เพื่อปรับปรุงคู่มือขั้นตอนกระบวนการจัดหาวตัถุ   
เสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์  

2. ระดับความส าเร็จของการทบทวนคู่มือการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ผลิตวตัถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 2. กิจกรรมปรับปรุงคู่มือกระบวนการ
จัดหาวัตถุเสพตดิที่ใช้ในทางการแพทย์ 

3. เพื่อปรับปรุงคู่มือขั้นตอนกระบวนการจ าหน่ายวตัถุ
เสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์  

3. ระดับความส าเร็จของการทบทวนคู่มือการจ าหน่ายวัตถุ
เสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เป็นไปตามระบบคณุภาพ 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 3. กิจกรรมปรับปรุงคู่มือกระบวนการ
จ าหน่ายวัตถุเสพตดิที่ใช้ทางการแพทย์ 

SI๓๒  การปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนเข้าสู่คุณภาพมาตรฐานสากล 

๑. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการใช้
จ่ายเงินงบประมาณใหม้ีความถูกตอ้ง ครบถ้วน และคุ้มค่า 

1. ระดับความส าเร็จของการบรหิารจัดการด้านการใช้
จ่ายเงินงบประมาณใหม้ีความถูกตอ้ง ครบถ้วน และคุ้มค่า 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ๑. กิจกรรมจัดท าค าของบประมาณ  
๒. กิจกรรมตดิตามการเบิกจา่ย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
๓. กิจกรรมจัดท ารายงานสรุปผลด้าน
การเงนิเป็นรายเดือน 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
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๓๖ 

 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Strategic Objectives ตัวชี วัด Key Performance Indicator ค่าเป้าหมาย Target 
โครงการ /กิจกรรม 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 
๒. เพื่อพัฒนาให้การด าเนินการด้านการเงินและบัญชี
เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการด้านการเงินและ
บัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได ้
 
 
 
 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ๔. กิจกรรมการตรวจสอบความถกูต้อง
ของการรับและเบิกจ่ายเงิน 
๕. กิจกรรมจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน การรับและเบิกจ่ายเงิน 
๖. กิจกรรมการตรวจสอบความถกูต้อง
ของการบันทึกบัญช ี

3. เพื่อพัฒนากระบวนงานนโยบายและแผนงานให้มีการ
ริเริม่ บูรณาการ และมสี่วนร่วม 

3. ระดับความส าเร็จของการทบทวนคู่มือการปฏิบตัิงาน
จัดท าแผนยุทธศาสตร ์

ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 7. กิจกรรมการทบทวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ เข้าสูร่ะบบ
คุณภาพ 

4. เพื่อปรับปรุงกระบวนงานบริหารทั่วไปให้ถูกต้อง 
รวดเร็ว ประทับใจ 

4. ระดับความส าเร็จของการทบทวนคู่มืองานบริหารทั่วไป ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 8. กิจกรรมการทบทวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป เข้าสู่ระบบ
คุณภาพ 

5. เพื่อแก้ไขปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัย ถูกต้อง  
เที่ยงธรรม 

5. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปรับปรุงระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 9. โครงการแก้ไขปรับปรุงระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

SI4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร 
SI๔1  การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ 
1. เพื่อบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การท างาน
แบบมีมาตรฐาน 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการบริหารทรัพยากร
บุคคลสูค่วามเป็นมืออาชีพ  

ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 
 
 

๑. กิจกรรมการจัดท า Performance 
Agreement 
๒. โครงการจัดการความรู้ KM 
๓. โครงการพัฒนาบุคลากร OD 
๔. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจบุคลากร 
5. โครงการอบรมความรูเ้พื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน เรือ่ง 
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
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๓๗ 

 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Strategic Objectives ตัวชี วัด Key Performance Indicator ค่าเป้าหมาย Target 
โครงการ /กิจกรรม 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 

SI๔๒  การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการบูรณาการข้อมูลที่ถกูตอ้ง ทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและใช้ได้จริง 

1. เพื่อควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดจิิทัล
ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อกาล           
 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา ปรับปรุง และควบคุม 
ระบบสารสนเทศของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิให้
เป็นไปตามนโยบายรัฐ 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 
 
 

๑. กิจกรรมก ากับดูแลระบบสารสนเทศ
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิดิจิทลั (ระบบ 
๑๕ ล้าน) ให้เป็นไปตามสัญญาแตล่ะ 
Module ของระบบงาน 
๒. โครงการจัดหาครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ 
ทดแทน / เพิ่มเตมิ  

SI๔๓  การพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดสู่การเป็นองค์กรด้านการบริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ได้คุณภาพ 

๑. เพื่อพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดสู่การเปน็
องค์กรด้านการบริหารจัดการวตัถุเสพติดที่ได้คุณภาพ                   

1. ระดับความส าเร็จของโครงการในการพัฒนาเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิสู่การเป็นองคก์รด้านการบริหารจัดการ
วัตถุเสพตดิที่ไดคุ้ณภาพ 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 
 
 

๑. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ 
๒. โครงการทบทวนแผนบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 
๓. โครงการทบทวนแผนปฏิบตัิการ
ดิจิทัลและจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าป ี
๔. โครงการบริหารความเสีย่ง 
๕. โครงการจัดประชุมตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
PMQA 

๒. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน        
ยาเสพตดิมีบทบาทก ากับ ดูแล และตดิตามการด าเนิน 
งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. ระดับความส าเร็จของการก ากบั ดูแล และติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน    
และตามข้อก าหนด 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 
 
 

6. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนฯ 
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๓๘ 

 

 

ผลผลติ (Output) และผลลพัธ ์(Outcome) ของแผนยุทธศาสตร ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

SI1 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
ประสิทธิผลตามพันธกิจ 

 กลยุทธ์การจดัหาวัตถุเสพตดิที่
ใช้ในทางการแพทย์ 
วิทยาศาสตร์ และอตุสาหกรรม
อย่างมีคุณภาพ ราคา ที่
เหมาะสม และเพียงพอต่อ
ความต้องการ  

 กลยุทธ์การจ าหน่ายวัตถุเสพตดิ
ที่ใช้ในทางการแพทย์ 
วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
รวดเร็ว 

 กลยุทธ์การจดัระบบส าหรับ
ติดตามการกระจายยาของผู้ซื้อ
ยาเสพตดิและวัตถุออกฤทธ์ิเมื่อ
เกิดเหตุรั่วไหลที่หลุดออกนอก
ระบบ และส่งต่อข้อมลูให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 กลยุทธ์การส่งเสริมสนบัสนุน
และผลักดันใหส้ถานพยาบาล
และแพทย์เพิ่มการเข้าถึงยาของ
กลุ่มผู้ป่วยในกลุ่มที่ต้องใช้ยา 
กลุ่ม OPIOID 

 มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง 
การแพทยเ์พียงพอต่อ
ความต้องการของผู้รับ 
บริการ 
 
 

 บริหารจดัการ
กระบวนการจ าหน่าย
วัตถุเสพตดิมีความ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 

 มรีะบบที่ใช้ในการ
ติดตามการกระจายยา
ของผู้ซื้อยาเสพติดและ
วัตถุออกฤทธิ์เมื่อเกิด
เหตุรั่วไหลที่หลุดออก
นอกระบบ 

 ได้ส่งเสรมิสนับสนุน
และผลักดันใหส้ถาน 
พยาบาลและแพทย์เพิ่ม
การเข้าถึงยากลุม่ 
OPIOID มากขึ้น 

 การบริหารจัดการสินค้า  
คงคลังมีจ านวนเพียงพอ 
และทันเวลาตามความ 
ต้องการของผู้รับบริการ 
 
 

 ผู้รับบริการได้รับสินค้า   
เร็วข้ึน ถูกต้องและครบถ้วน 
 
 

 สินค้าในคลังใช้ระบบ RFID 
เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
และตดิตาม 

 
 

 สถานพยาบาลและแพทย ์ 
มีความมั่นใจในการใช้ยา 
ตามความต้องการของ
ผู้ป่วยในกลุ่ม OPIOID   
มากขึ้น 

SI2 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
คุณภาพการให้บริการ 

 กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเหนือความ
คาดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 กลยุทธ์การประชาสมัพันธ์เชิง
รุก รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับองค์กร 

 ผู้รับบริการมคีวามพึง
พอใจเพิ่มขึ้น 

 มีช่องทางการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์มากขึ้น 

 ข้อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขจนได้ข้อยุติอย่าง  

 ปรับปรุงการบริการให้
ตอบสนองต่อความ
ต้องการ ผลกระทบและ
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 

 สร้างสมัพันธภาพอันดี
กับผู้รับบริการให้เพิม่
มากขึ้น 

 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีมีความพึงพอใจ  

 ผู้บริการไดร้ับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้มากข้ึน 

 จ านวนข้อร้องเรียนลดลง 

 การให้บริการมีความสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น 
 
 

 องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี 
และเป็นทีรู่้จักของสังคม
มากขี้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

SI3 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
 

 กลยุทธ์การปรับปรุง
กระบวนงานหลักเข้าสู่คณุภาพ
มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์การปรับปรุง
กระบวนงานสนับสนุนเข้าสู่
คุณภาพมาตรฐานสากล  

 สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงกระบวนงาน
หลักให้แล้วเสรจ็ 

 สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงกระบวนงาน
สนับสนุนให้แล้วเสร็จ 

  กระบวนงานหลักมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

 กระบวนงานสนับสนุน      
มปีระสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 
 

SI4 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาองค์กร 

 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลสูค่วามเป็นมืออาชีพ 
 
 
 

 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาร 
สนเทศให้มีการบูรณาการข้อมูล
ที่ถูกต้อง ทันสมัย เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรและใช้ได้จริง 
 

 กลยุทธ์การพัฒนาเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิสู่การเป็น
องค์กรด้านการบริหารจัดการ
วัตถุเสพตดิที่ไดคุ้ณภาพ 

 
 

 บุคลากรมีความรู้ และ
ความช านาญตาม 
Competency Base 
Development อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 ด าเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศแล้วเสร็จ 
 
 
 

 ด าเนินงานโครงการใน
การพัฒนาเงินทุนหมุน 
เวียนยาเสพติดสู่การ
เป็นองค์กรด้านการ
บริหารจดัการวตัถุ   
เสพติดทีไ่ด้คณุภาพ 
แล้วเสร็จ 

 มีการก ากับ ดูแล และ
ติดตามการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
อย่างต่อเนื่อง  

 

 บุคลากรมีสมรรถนะสูงและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
 
 
 

 ระบบสารสนเทศสามารถ 
ใช้งานได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ 
 

 เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ
ก้าวไปสู่การเป็นองค์กร 
ด้านการบริหารจดัการ  
วัตถุเสพตดิที่ไดคุ้ณภาพ 

 
 
 

 การประเมินผลการด าเนิน 
การของกลุ่มเงินทุนหมุน 
เวียนยาเสพติดอยู่ในเกณฑ์
ระดับดถีึงดีมาก 
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     แผนที่ยุทธศาสตร์เงนิทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 

 
 
 

              
 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                              

 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             

 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                                
สู่ความเป็นมืออาชีพ 

 

 กลยุทธ์การพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดสู่การ
เป็นองค์กรด้านการบริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ได้

คุณภาพ 

วิสัยทัศน์  
เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ได้คุณภาพ  

เพื่อใช้ในทางการแพทย ์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ     1. จัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ 
                 2. จ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ 
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กลยุทธ์ปรับปรุงกระบวนงานหลัก             
เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์จัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย ์วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม 
อย่างมีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ 

กลยุทธ์จ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย ์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม       
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว 

กลยุทธ์สร้างความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเหนือความ

คาดหมาย 

 กลยุทธ์ปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุน                
เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
และการสรา้งภาพลักษณ์ของ

องค์กร 
 

กลยุทธ์การจัดระบบส าหรับติดตามการกระจายยาของผู้ซื อยาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิ์เมื่อเกิดเหตุรั่วไหลที่หลุดออกนอกระบบ และส่งต่อ

ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้สถานพยาบาลและ
แพทย์เพิ่มการเขา้ถึงยาของกลุ่มผู้ป่วยในกลุ่มที่ต้องใช้ยา      

กลุ่ม OPIOID 
 

กลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม้ีการบูรณาการ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อองค์กร      

และใช้ได้จริง 
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  ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรส์ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

แผนยุทธศาสตร์กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

วิสัยทัศน์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา วิสัยทัศน์ เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

“เป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภค                                 
และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพ                     

เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” 

“เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการวัตถุเสพติด             
ที่ได้คุณภาพ เพ่ือใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์           

และอุตสาหกรรม ตามหลักธรรมาภิบาล” 

พันธกิจส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พันธกิจเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

1. พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพ่ือการ
บริโภคผลิตภัณฑส์ุขภาพที่ปลอดภัย ถูกต้อง และ
เหมาะสม 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการให้มีศักยภาพแข่งขัน
ในระดับสากล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกจิของประเทศ 

3. ควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑส์ุขภาพให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และมีประสิทธิผล 

4. ส่งเสริมความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้คนไทยสามารถ
เข้าถึงได้ในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน 

1. จัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์    
และอุตสาหกรรมให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ 

2. จ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ 
และอุตสาหกรรมให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม 
ก ากับดูแลผลิตภัณฑส์ุขภาพเชิงรุก และเป็นมาตรฐานสากล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศและ
ให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและยกระดับองค์การให้มี
สมรรถนะสูง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสารสนเทศและองค์ความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สขุภาพที่ทันสมัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 
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บทท่ี ๔ กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ม ี5 กิจกรรม 2 โครงการ 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

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

๑. กิจกรรมจัดท า
แผนจัดหาวตัถุ 
เสพติดประจ าป ี

เพื่อให้มีวัตถุ
เสพติดที่ใช้ใน
ในทางการ 
แพทย์เพียงพอ 
และทันเวลา
ตามความ 
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละของการ
จัดหาวัตถุเสพตดิ
ที่ใช้ในทาง
การแพทย์         
ให้เพียงพอต่อ   
การจ าหน่าย 

ร้อย
ละ 

๑๐๐ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
/กิจกรรม 

    

- หัวหน้าฝ่าย
จัดซื้อ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๑  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน
(บันทึกข้อตกลง) 

๒. กิจกรรมบริหาร
จัดการคลังเก็บวัตถุ
เสพติด 

 

เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
คลังสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ร้อยละของวัตถุ
เสพติดมีปรมิาณ
คงคลังถูกต้องตาม
บัญช ี

 

 

 

 

ร้อย
ละ 

๑๐๐ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
/กิจกรรม 

    

- หัวหน้าฝ่าย
จัดซื้อ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๑  

ตัวชี้วัด ที ่๑.๒ ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน
(บันทึกข้อตกลง) 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๓ 

 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

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

๓. กิจกรรมการ
ส่งเสริมการผลติ
วัตถุเสพตดิที่หมด
สิทธิบัตรเพื่อผลติ
ใช้เองในประเทศ 

เพื่อเพ่ิมความ
มั่นคงของวัตถุ
เสพติดภายใน 
ประเทศ และ
ท าให้ต้นทุน
วัตถุเสพตดิ 
ถูกลง  

จ านวนยาเสพติด 
ที่ผลิตภายใน 
ประเทศ  

๑00 ๑. ทบทวน
รายการยา 
ที่หมด
สิทธิบัตร 
2. ด าเนิน 
การจัดจ้าง
ผลิตตาม
รายการยา 

    

- หัวหน้าฝ่าย
จัดซื้อ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๑ 

ตัวชี้วัด ที ่๑.๒ ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน
(บันทึกข้อตกลง) 

4. กิจกรรมการ
จัดท าแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการ
จัดส่งยาในช่วง
สัปดาหส์ุดท้ายของ
เดือน 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
จัดส่งยาในช่วง
สัปดาหส์ุดท้าย
ของเดือน 
 

ระดับของ
ระยะเวลา
ด าเนินการการ
จัดส่งยาในช่วง
สัปดาหส์ุดท้าย
ของเดือนแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ระดับ 
5 

ประชุม
ร่วมกันกับ
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 

    

- หัวหน้าฝ่าย
ขาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๑ 

 

5. กิจกรรมจัดท า
และตดิตั้งระบบ 
RFID ระบบงาน
คลังเก็บวัตถุ    
เสพติดกบัระบบ 
งานขาย 

เพื่อบูรณาการ
ข้อมูลส าหรับ
การตรวจสอบ
ข้อมูลการ
กระจายของ
วัตถุเสพตดิที่
กลุ่มเงินทุนฯ 
จ าหน่าย 

ระดับความส าเร็จ
ของการติดตาม
วัตถุเสพตดที่
จ าหน่ายอย่าง
ถูกต้องคิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 

ร้อย
ละ

๑๐๐ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
/กิจกรรม 

    

- ฝ่ายจัดซื้อ/
ฝ่ายขาย/
งาน IT 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๑  



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๔ 

 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

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

6. โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ายทางการ 
แพทย์ตามนโยบาย
กระทรวง
สาธารณสุข       
ในเรื่องของ 

Palliatives Care  

เพื่อเพ่ิมขีด 
ความสามารถ
ในการเข้าถึงยา 
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) 

7. 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) 

 

  



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๕ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บรกิาร ม ี2 กิจกรรม 6 โครงการ 
กิจกรรม/ แผนงาน / 

โครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 

หมาย 
ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
ล าดับความส าคัญ

ของโครงการ    ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๑. โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อส ารวจ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 ผู้ซื้อ 

ผู้ขาย 

 

 
 

๘๐ 

๙๐ 

จัดท า
โครงการ
และด าเนิน 
การตาม
ขั้นตอน/
กิจกรรม 

    

๑๐๐,๐๐๐.- หัวหน้าฝ่าย
ขาย/ฝ่าย
จัดซื้อ/

คณะท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
กลยุทธ์ที่21 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 
(บันทึกข้อตกลง) 

2. กิจกรรมการ
จัดการข้อร้องเรียน 

เพือ่จัดการข้อ
ร้องเรียนจนได้
ข้อยุติอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ 
และความ
คาดหวังของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละของ
จ านวนข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไข 

๑๐๐ ด าเนิน การ
ตาม
ขั้นตอน/
กิจกรรม 

    

- ฝ่าย
นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 
(บันทึกข้อตกลง) 

3. กิจกรรมการ
ปรับปรุงการ
ให้บริการจากผล
ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อปรับปรุง
กระบวนงาน
ให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิ 
ผลตามค่า
ความคาดหวัง 

ระดับความส าเร็จ
ของการปรับปรุง
การด าเนินงาน 
ตามแผนปรับปรุง
การให้บริการ 

ระดับ 
๔ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
/กิจกรรม 

    

- 

 

คณะท างาน
/ทุกฝ่าย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  

 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๖ 

 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

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

4. โครงการบริหาร
ความสัมพันธ์ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อบริหาร
ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุม่
เงินทุนฯ และ  
ผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสยี 

ร้อยละความ    
พึงพอใจของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย   
ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

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 

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 

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) 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๗ 

 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

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 2  
กลยุทธ์ที่22 
ตัวชี้วัดที่ ๓.2 ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 
(บันทึกข้อตกลง) 

 

  



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๘ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมี 10 กิจกรรม 2 โครงการ 

กิจกรรม/แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

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

1. โครงการจัดท า
ซอฟแวร์ส าหรับ
สถานพยาบาลที่
สั่งซื้อ 
Phentermine  

เพื่อจัดท า
ซอฟแวร์
ลงทะเบียนสั่งซื้อ 
Phentermine  

ระดับความส าเร็จ
การจัดท า
ซอฟแวร์ส าหรับ
สถานพยาบาลที่
สั่งซื้อ 
Phentermine 

ระดับ 
๕ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
     

๕๐๐,๐๐๐.- ฝ่ายขาย ยุทธศาสตร์ที่ 3   

กลยุทธ์ที่31 

ตัวชี้วัดที่ ๓.2 ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 
(บันทึกข้อตกลง) 

2. กิจกรรมปรับ 
ปรุงคู่มือกระบวน 
การจัดหาวตัถุ 
เสพติดทาง
การแพทย์ 

เพื่อปรับปรุงคู่มือ
ขั้นตอนกระบวน 
การจัดหาวตัถุเสพ
ติดทางการแพทย ์

ระดับความส าเร็จ
ของการทบทวน
คู่มือกระบวน 
การจัดหาวตัถุ 
เสพติดทางการ 
แพทย ์

ระดับ 
๕ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
/กิจกรรม 

    

- หัวหน้าฝ่าย
จัดซื้อ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

 

3. กิจกรรมปรับ 
ปรุงคู่มือกระบวน 
การจ าหน่ายวตัถุ
เสพติดที่ใช้ทาง
การแพทย์ 

เพื่อปรับปรุง
คู่มือขั้นตอนการ
ให้บริการใน
กระบวนการ
จ าหน่ายวัตถุเสพ
ติด 

ระดับความส าเร็จ 
ของการทบทวน
คู่มือการจ าหน่าย
วัตถุเสพตดิ
เป็นไปตามระบบ
คุณภาพ 

ระดับ 
๕ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
/กิจกรรม 

     หัวหน้าฝาย
ขาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

 

4. กิจกรรมจัดท า
ค าของบประมาณ 
ประจ าป ี

 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการบรหิาร
จัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าค า
ของบประมาณ   

ระดับ 
๕ 

ด าเนิน การ
ตามขั้นตอน 
/กิจกรรม     

- 

 

หัวหน้าฝ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

 

 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๙ 

 

 

กิจกรรม/แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

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

ถูกต้องครบถ้วน  

5. กิจกรรม
ติดตามการ
เบิกจ่ายงบ 
ประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
 

เพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณ    
ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน คุ้มค่า 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การติดตามการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ประจ าป ี

ระดับ 
๓ 

จัดท า
โครงการ
และด าเนิน 
การตาม
ขั้นตอน /
กิจกรรม 

    - หัวหน้าฝ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

 

6. กิจกรรมจัดท า
รายงานสรุปผล
ด้านการเงิน
งบประมาณ
เงินทุนฯ เป็นราย
เดือน 

จ านวนของ
รายงานผลด้าน
การเงิน
งบประมาณ
เงินทุนฯเป็นราย
เดือน 

๑๒ จัดท า
โครงการ
และด าเนิน 
การตาม
ขั้นตอน /
กิจกรรม 

    

- หัวหน้าฝ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

 

7. กิจกรรมการ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการรับ
และเบิกจา่ยเงิน 

เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานด้าน
การเงินและ
บัญชีเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 
รวดเร็ว และ
ตรวจสอบได ้

ร้อยละความ
ถูกต้องของการ
รับและเบิก
จ่ายเงิน 

๑๐๐ จัดท า
โครงการ
และด าเนิน 
การตาม
ขั้นตอน /
กิจกรรม 

    - หัวหน้าฝ่าย
การเงินและ
บัญช ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

 

8. กิจกรรมจัดท า
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการรับ
และเบิกจา่ยเงิน 

ร้อยละของ
ระยะเวลาในการ
รับและการเบิก
จ่ายเงินลดลง  

๑๐๐ จัดท า
โครงการ
และด าเนิน 
การตาม

    

 - หัวหน้าฝ่าย
การเงินและ
บัญช ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๕๐ 

 

 

กิจกรรม/แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

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

 ร้อยละ ๕ - ๒๕ ขั้นตอน /
กิจกรรม 

9. กิจกรรมการ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการ
บันทึกบัญชี 
 

เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานด้าน
การเงินและ
บัญชีเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 
รวดเร็ว และ
ตรวจสอบได ้

ร้อยละความ
ถูกต้องของการ
จัดท าบัญช ี

๑๐๐ ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
/กิจกรรม 

     - หัวหน้าฝ่าย
การเงินและ
บัญช ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
 

10. กิจกรรม
จัดท า/ทบทวน
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้าน
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร ์ 

เพื่อพัฒนา
กระบวนงาน
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ให้
เป็นมาตรฐาน  

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท า
มาตรฐานคู่มือ
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร ์

ระดับ 
๕ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
/กิจกรรม 

    

- ฝ่าย
นโยบาย
และ
แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 
 

๑1. กิจกรรมการ
ทบทวนมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
บริหารทั่วไปเข้าสู่
ระบบคณุภาพ 

เพื่อปรับปรุง
กระบวนงาน
บริหารทั่วไปให้
ถูกต้อง รวดเร็ว 
ประทับใจ 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท า
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ระดับ 
๕ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
/กิจกรรม     

-  หัวหน้าฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๕๑ 

 

 

กิจกรรม/แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

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

12. โครงการ
แก้ไขปรับปรุง
ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับ
เงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพตดิ 

เพื่อแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายและ/หรือ 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
กับเงินทุนฯ ให้
ถูกต้อง ทันกาล 
เที่ยงธรรม 

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนิน
โครงการแกไ้ข
ปรับปรุงฯ 

ระดับ 
๕ 

จัดท า
โครงการ
และ
ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
/กิจกรรม 

    50,000.- ฝ่าย
กฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
กลยุทธ์ที่32 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.2 ตาม
เกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงาน 
(บันทึกข้อตกลง) 

 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๕๒ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร มี 3 กิจกรรม 10 โครงการ 
กิจกรรม/ แผนงาน / 

โครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 

หมาย 
ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
ล าดับความส าคัญ

ของโครงการ    ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๑. กิจกรรมจัดท า 
Performance 
agreement 

เพื่อจัดท าค า
รับรองการ
ปฏิบัติราชการ
การประเมิน 
ผลการปฏิบตัิ 
งานให้มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิ 
ผลสูงสุด 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
และผา่นตาม
เกณฑ์ที่ตกลง
ร่วมกัน 

100 
 

ด าเนินการ
ตามขั้น 
ตอน/
กิจกรรม 

    

- ฝ่าย
นโยบาย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ 

ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2. โครงการจัดการ
ความรู้ KM for 
Innovation 

เพื่อสร้างและ
พัฒนากระบวน 
การเรยีนรู ้
บุคลากรใหม้ี
การปฏิบัติงาน
ใหม้ีประสิทธิ 
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 

3. โครงการพัฒนา
บุคลากร (OD) 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีอย่าง
ต่อเนื่อง และ 
สามารถปฏิบัติ 
งานได้อย่าง   
มีประสิทธิผล 

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 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๕๓ 

 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

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

๔. กิจกรรมส ารวจ
ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจที่ดี
และแรงจูงใจ 
ที่จะพัฒนา 
ตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของ
เจ้าหน้าท่ีเงินทุนฯ 
มีความพึงพอใจ  

ร้อย
ละ 
๙๐ 

ด าเนินการ
ตามขั้น 
ตอน/
กิจกรรม 

 

   

- ฝ่าย
นโยบาย
และแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5. โครงการอบรม
ความรู้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเรื่อง 
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 

6. กิจกรรมควบคุม
การจัดท าระบบ
เงินทุนหมุนเวียน         
ยาเสพตดิดิจติอล 

เพื่อพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
เงินทุนฯ ให้
ทันกาล และ
ถูกต้อง       
ใช้ประโยชน์ 
ได้จริง 

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนิน
โครงการฯตาม
แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

ระดับ 
๕ 

ตามแผน 
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
และแผน 
ปฏิบัติการ
สารสนเทศฯ 

    -     ฝ่าย
นโยบาย

และ
แผนงาน/

คณะท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ 
ด้านการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
และดิจิทัล 
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๕๔ 

 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

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

7. โครงการจัดหา
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 
ทดแทน / เพิ่มเตมิ  
(งบลงทุน) 

 - เพื่อทดแทน
เมื่อครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์มี
อายุการใช้งาน
เกินเกณฑ์    
ที่ก าหนด    
 - เพื่อปรับปรุง
เว็บไซต์กลุ่ม
เงินทุนหมุน 
เวียนยาเสพติด
ให้ทันกาล 

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนิน
โครงการฯ 

ระดับ
๕ 

จัดท า
โครงการ
และด าเนิน 
การตามขั้น 
ตอน/
กิจกรรม     

521,๐๐๐.- ฝ่าย
นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่42 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 
ด้านการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
และดิจิทัล 

8. โครงการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์
 

เพื่อทบทวน
แผนยุทธศาสตร์
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 

9. 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 
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กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

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

10. โครงการ
ทบทวนแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล 

เพื่อทบทวน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลเงินทุนฯ  
และจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ
ประจ าป ี
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 

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

เพื่อจัดท าและ
ด าเนินการตาม
แผนบริหาร
ความเสีย่งโดย
ระดับความ
รุนแรงของ
ปัจจัยเสี่ยง
ลดลง 

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 

12. โครงการจดั
ประชุมตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
PMQA 

 

เพื่อพัฒนา
เงินทุนฯ ให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์คณุภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

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) 
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หมายเหตุ:  

1) เรียงล าดับความส าคัญของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีโครงการ / กิจกรรม รวม 40 รายการ ประกอบด้วย 

 กิจกรรม  20 รายการ (ไม่ใช้เงินงบประมาณ)  
 โครงการ 20  รายการ (ใช้เงินงบประมาณ) 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

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

13. โครงการ    
จัดประชุม
คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนฯ 
และ
คณะอนุกรรมการ
บริหารที่เกีย่วข้อง 

เพื่อก ากับ ดูแล 
และตดิตามการ
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 
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บทท่ี 5......  
กำรควบคุมติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ 

 การควบคุมติดตามประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า  
โครงการ ที่ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ช่วยให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหาร
โครงการที่ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การควบคุม 
(Control) และการประเมินผล (Evaluation) มีความส าคัญเท่ากันทุกส่วน ถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดขาดประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารโครงการทั้งหมด  
 กระบวนการติดตามและประเมินผล ในปัจจุบันตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียนยาเพสติดประจ าปี เพ่ือใช้ในการวัดผลของกิจการที่จะท าให้ผู้บริหารระดับสูง
เห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น โดยการวัดผลทางด้าน
การเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการบริหารพัฒนา
ทุนหมุนเวียน ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
ด าเนินงานให้เป็นองค์กรนวัตกรรมในอนาคตให้ได้อีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้  

1) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด  
2) เพ่ือติดตามความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า และปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน

เป็นระยะๆ  
3) เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม  
4) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อันจะ

น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป  
5) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
6) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญประจ าปี  

การควบคุมติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  

 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน า
แผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล
ของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ 
จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่
ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  
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 1. การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) 
และตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  1.1   เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  
     เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่
น าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เป็นการประเมินผลในภาพรวมและระดับ
ปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงาน
ประจ าปีสัมฤทธิผลรวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว โดยมีตัวชี้ วัดที่
ส าคัญ 2 ประการ คือ 

 ผลผลิตในภาพรวม (Overall Outputs) เป็นการประเมินผลผลิต
เทียบกับเป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับ
เป้าหมายรวมขององค์กร    

 ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation Outputs) เป็นการประเมินผล
โดยพิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ จาก
ผลผลิตต่อหน่วยก าลังคน ระดับการบริการต่อหน่วยเวลา สัดส่วน
ของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน คุณภาพของการบริการ ประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษา
สภาวะแวดล้อม 

 1.2 เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด  
         3 ประการ 

 สมรรถนะของหน่วยงานเป็นตัวชี้ขีดความสามารถในการให้บริการ
และตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

 ความทั่วถึงและเพียงพอพิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ
และความครบถ้วนของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับ
บริการและระยะเวลาที่บริการ 

 ความถี่ในการให้บริการเป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่า
มีความสม่ าเสมอต่อภารกิจนั้นหรือไม่ 

  1.3  เกณฑ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 
 ระดับความพึงพอใจเป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อ

หน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 การจัดการข้อร้องเรียนเป็นตัวชี้วัดระดับการจัดการของร้องเรียนของ

หน่วยงานซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการจัดการข้อร้องเรียนภายใน
ระยะเวลา ที่ก าหนด   
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 2. การประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนด
กรอบทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ 4 เกณฑ์ 12 
ตัวชี้วัด คือ 
  2.1  เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการ
ด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ 
และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไร ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

 จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จเนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรม
ต่าง ๆ มากมาย จึงจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณา
จ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้ง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม 
ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของ
โครงการ (Phase) 

 ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลาเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้
ทรัพยากรในโครงการ ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ 
งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวดและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากร
สัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน–วัน (Man – day) หรือ คน-เดือน 
(Man – month) 

 ระยะเวลาที่ใช้ไปเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไป
เท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ 
โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ
ตามเป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 

  2.2  เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการประเมินประสิทธิภาพเป็นการ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน เช่น งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์ 
ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ไปในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

 สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับ
การลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม
ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

 ผลผลิตต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากร
หรือเจ้าหน้าที่โครงการ ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการ
ปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม และการเพ่ิม
ขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
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 การประหยัดทรัพยากรการจัดการเป็นตัวชี้วัดความสามารถของ
โครงการในการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การ
ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัดทอน
ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การ
ประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายรวม 

  2.3  เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) การประเมินประสิทธิผลเป็นเกณฑ์
พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

 ระดับการบรรลุเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้าน
ใดบ้างของโครงการ 

 ระดับการมีส่วนร่วมเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของบุคลากร ส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร 
ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก จ านวนบุคลากร ความถ่ีกิจกรรม 
ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 

 ระดับความพึงพอใจเป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณา
จากสัดส่วนของต่อบุคลากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการขององค์กร 
ที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ 

 ความเสี่ยงของโครงการเป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการ      
มีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวม 
ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากความส าเร็จของโครงการ 

  2.4  เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) เกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง
พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนด
ไว้แต่ต้นหรือไม่ แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้
หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 

 ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหา
และอุปสรรค  ที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถ
แก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน 
ตามความรุนแรงของปัญหา 

 มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว
สามารถดูได้จากมาตรการ ที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการและความสอดคล้องกับปัญหา
หลัก 
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การควบคุม ติดตามประเมินผลโครงการ 

 ๑. การควบคุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะ ๆ รายไตรมาส เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการเสร็จทันเวลาที่ก าหนดได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 ๒. การวิจัยประเมินผลโครงการ โดยน าเอาเครื่องมือการวิจัยประเมินผลโครงการมาใช้
โดยใช้ตัวแบบซิบ (CIPP Model)  
 ๒.๑. ประเมินบริบท (Context) ของโครงการ ได้แก่สภาพแวดล้อมโครงการ 
 ๒.๒. ประเมินปัจจัยน าเข้า (Input) ของโครงการ ได้แก่ ทรัพยากรโครงการ 
 ๒.๓. ประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการ ได้แก่ กิจกรรมของโครงการ 
 ๒.๔. ประเมินผลผลิตภัณฑ์ (Product) ของโครงการ ได้แก่ ผลผลิตและผลลัพธ์

ของโครงการ 
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              แผนปฏิบัติราชการกลุ่มเงินทุนหมนุเวียนยาเสพตดิ 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการที่ใช้งบประมาณ) 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน 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) 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๖๔ 

 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน 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 

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) 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๖๕ 

 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก 

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

7. โครงการจัดท า
ระบบสารสนเทศ 
One Stop 
Service เงินทุนฯ 

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) 

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  

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) 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๖๖ 

 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก 

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

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) 

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 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๖๗ 

 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก 

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

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 

 

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 

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 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๖๘ 

 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก 

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

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
แผนบริหาร
ความเสีย่งโดย
ระดับความรุน 
แรงของปัจจัย
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 
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๖๙ 

 

 

กิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้า 
หมาย 

ขั นตอน 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 ทั ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร ์
              ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ทั ง ๔ ประเด็นยุทธ์ มีโครงการที่ใช้งบประมาณทั งสิ น 20 โครงการ
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ภำคผนวก 

2. รำยละเอียดโครงกำร 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทางการแพทย์ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
ในเรื่อง Palliatives Care 

2. ประเภทโครงการ 
2.1   (   ) โครงการใหม่ (   )   โครงการต่อเนื่อง.....ปี ปีนี้เป็นปีท่ี.......... 

 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2.3) 
 2.3 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...1....กลยุทธ์ที่..1.4.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
   (   )   โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย (    )   โครงการพัฒนา 
   (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา ( / )   โครงการประชุม 

3. หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่มีคุณภาพ     
ได้มาตรฐาน และมีศักยภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วย 
กึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care) และการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) เพ่ือขับเคลื่อนให้มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยหนึ่งในการพัฒนาคือการพัฒนาการเข้าถึงยา 
Opioids และการบริหารจัดการระบบยาในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) เป็นวิธีการดูแลผู้ป่วยที่เป็นระยะท้ายของโรค
และครอบครัว โดยให้การป้องกันและบรรเทาอาการตลอดจนความทุกข์ทรมานด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น การดูแล
จะเน้นการดูแลที่เป็นองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพอันได้แก่ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วย      
ทั้งนี ้เป้าหมายหลักของการดูแลคือ การลดความทรมานของผู้ป่วย เพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว  รวมถึง      
ท าให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่างสงบหรือตายดี ความปวดและอาการต่างๆ ท าให้ผู้ป่วยระยะท้ายเกิดความทุกข์ทรมาน  
 การใช้ยาระงับปวดและยาลดอาการรบกวนต่างๆ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพ่ือลดความทุกข์
ทรมานและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) มีการ
ก าหนด Essentials Management in Palliative care และได้แนะน าให้ใช้ยาระงับปวดกลุ่ม Opioids ในการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้าย ซึ่งประเทศไทยก าหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 ที่ต้องมีระบบการควบคุมให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้ จากการประชุมทวิภาคีระหว่างคณะกรรมาธิการ ยาเสพติด
แห่งสหประชาชาติ (International Narcotic Control Board : INCB) กับผู้แทนของประเทศไทยจากกระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ปี พ.ศ. 2562) ที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงประเด็นการเข้าถึงยา
ดังกล่าว และการประกันคุณภาพการจัดหายาจ าเป็นส าหรับชีวิตที่เป็นยาเสพติดให้โทษของประเทศไทย  ซึ่งกลุ่ม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบจึงมีบทบาทส าคัญ เพราะเป็นหน่วยงานเดียวของประเทศ 
ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการยาในกลุ่ม OPIOID ถือเป็นหัวใจส าคัญของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ  

ดังนั้น กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทางการแพทย์
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง Palliatives Care เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าถึงยากลุ่ม Opioid 
ในผู้ป่วยระยะประคับประคองเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการยา Opioids ในโรงพยาบาลทุกระดับ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการใช้ยากลุ่ม Opioids ในการบรรเทาความปวดลดความ
ทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวในช่วงท้ายของชีวิต 

 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพตดิ   | FDA  หน้า ข 
 

4. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าถึงยากลุ่ม Opioid ในผู้ป่วยระยะประคับประคองเพ่ิมข้ึน 
2) เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการยา Opioids ในโรงพยาบาลทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ผลสัมฤทธิ์ 
 5.1 ผลผลิต : (Output) เป็นตัวชี้วัดกระบวนการหลักของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนครั้งของการจัดท าโครงการส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายฯ  

อย่างน้อย ๑ ครั้ง ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 

 5.๒ ผลลัพธ์ : (Outcome) / ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการหรือองค์กร 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของการเข้าถึงยากลุม่ Strong Opioid  
ในผู้ป่วยระยะประคับประคองเพิ่มขึ้น 
(จากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขป ี2562) 

ร้อยละ 3 ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานที่ด าเนินการ 
 ไตรมาส 1- ไตรมาส 3 ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และ/หรือ โรงแรมในต่างจังหวัด 

7. วิธีด าเนิการ และแผนปฏิบัติ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา (ปี 2563) ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

๑. ขั้นเตรียมการ จัดท าโครงการและประสานงานที่เกี่ยวข้อง 
 ขออนุมัติโครงการ 
 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 ประชุมคณะท างานพัฒนาการเข้าถึงยา Opioids เพื่อวางแผน 

การประชุมโครงการพัฒนาการเขา้ถึงยา Opioids ในการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง  

   1. ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 

2. ฝ.ขายฯ 

3. คณะท างาน 

๒. ด าเนินการจัดประชมุ 
 จัดประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทางการแพทย์

ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง Palliatives Care. 

   

3. ติดตามประเมินผลการพัฒนาแนวทางการเข้าถึงยา Opioids 
 ประชุมคณะท างานพัฒนาการเข้าถึงยา Opioids เพื่อสรุปผล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการเข้าถึงยา 
Opioids ในแต่ละเขตสุขภาพ 

   

๔. สรุปผลโครงการน าเสนอผู้บริหาร และ คกก.บริหารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

   



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพตดิ   | FDA  หน้า ค 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย 
1) คณะท างานพัฒนาการเข้าถึงยากลุ่ม opioids ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  

จ านวน ๒5 คน 
2) ทีมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระดับเขตสุขภาพ จ านวน ๑๓ เขตสุขภาพ  

(ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล)  จ านวน ๓๙ คน 
3) ทีมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระดับจังหวัด  จ านวน ๗๗ จังหวัด   

(ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล)  จ านวน ๒๓๑ คน 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน / ฝ่ายขายฯ / คณะท างาน 

10.งบประมาณโครงการ : จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63   
                                    เป็นจ านวนเงิน ๙๖๓,๒๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)  
                                    (ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้) 

11.ความเสี่ยงมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

1. การด าเนินโครงการอาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการด าเนินโครงการตาม 
แผนงานท่ีก าหนด 

2. ระยะเวลาการด าเนินการที่มีการประเมินความเสี่ยงไว้แล้ว
อาจผิดพลาด เป็นเหตุให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย และยืดเวลา
การปฏิบัติงานออกไปอีก ซึ่งจะท าให้การโครงการประสบ
ความล้มเหลวได้ 

2. จัดก าหนดการ และควบคมุ ตดิตามการด าเนินงานอย่าง  
     ใกล้ชิด พร้อมรายงานผู้บริหารทันทีเมื่อพบปัญหา 

3. ฝ่ายผู้รับผิดชอบขาดความเข้าใจการด าเนินงานโครงการ 3. ให้ผู้รบัผิดชอบศึกษารายละเอยีดของโครงการ และประสาน 
    ผู้เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง 

12. การประเมินผล  
1) การเข้าถึงยา Opioids ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเพ่ิมข้ึน 
2) มีระบบการบริหารจัดการยา Opioids ในโรงพยาบาลทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :  ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงยา Opioids ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้แพทย์ทาง Pain evaluation and management  
ในเรื่องการใช้ยากลุ่ม Opioid 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1   (   )   โครงการใหม่ (   )   โครงการต่อเนื่อง.....ปี ปีนี้เป็นปีที่.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2.3) 
 2.3 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...1....กลยุทธ์ที่..1.4.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
  (   )   โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย (    )   โครงการพัฒนา 
  (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา ( / )   โครงการประชุม 

3. หลักการและเหตุผล 
                  ยากลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษมีการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ได้แก่ 
ยาที่อยู่ในกลุ่ม Opioids ใช้บรรเทาอาการปวด เช่น Morphine, Fentanyl ยากลุ่มในกลุ่ม Methylphenidate       
ใช้รักษาโรคสมาธิสั้นฯลฯ เนื่องจากยาเหล่านี้จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๒, ๔ และวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒    
จึงต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย 
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีภารกิจในการจัดหาวัตถุเสพติดเหล่านี้เพ่ือมาจ าหน่ายให้แก่
สถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสถานพยาบาล ทันตกรรม และสถานพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาพบ
ปัญหาจากสถานพยาบาลผู้ขอซื้อวัตถุเสพติดไม่ทราบระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนด ท าให้ไม่ สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างถูกต้อง เช่น ไม่ส่งรายงานการใช้วัตถุเสพติด หรือท ารายงานแต่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้
ไม่ได้รับความสะดวกในการสั่งซื้อวัตถุเสพติดไปใช้อย่างพอเพียงตามหลักการแพทย์ จึงได้จัดท าโครงการอบรม        
ให้ความรู้แพทย์ทาง Pain evaluation and management ในเรื่องการใช้ยากลุ่ม Opioid เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้กับ
แพทย์ในการสั่งใช้จ่ายยากลุ่ม Opioid และการเข้าถึงยาทางอ้อม เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฏระเบียบ 
ข้อบังคับ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการสั่งซื้อ และสามารถใช้ยาดังกล่าว
ข้างต้นได้อย่างถูกต้องพอเพียง และเหมาะสมตามหลักวิชาการแก่ผู้ป่วย และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้กับแพทย์ในการสั่งใช้จ่ายยากลุ่ม Opioid และการเข้าถึงยาทางอ้อม 
2) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดหาและซื้อวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์    

ได้อย่างเพียงพอเหมาะสมแก่ผู้ป่วย และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง
เพ่ือลดปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 

3) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้วัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์     
และส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 

4) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความเห็นประสบการณ์ และความรู้ทางวิชาการในหมู่บุคลากร
ทางการแพทย์ 
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5. ผลสัมฤทธิ์ 

 5.1 ผลผลิต : (Output) เป็นตัวชี้วัดกระบวนการหลักของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนครั้งท่ีจัดโครงการ  อย่างน้อย ๑ ครั้ง ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 

 5.๒ ผลลัพธ์ : (Outcome) / ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการหรือองค์กร 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของการเข้าถึงยากลุม่ Strong Opioid  
ในผู้ป่วยระยะประคับประคองเพิ่มขึ้น 
(จากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขป ี2562) 

ร้อยละ 3 ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานที่ด าเนินการ 
 ไตรมาส 2-3 ณ โรงแรม หรือมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ในกรุงเทพมหานคร และ/หรือในต่างจังหวัด  
 
7. วิธีด าเนิการ และแผนปฏิบัติ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา (ปี 2563) ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

๑. ขั้นเตรียมการ จัดท าโครงการและประสานงานที่เกี่ยวข้อง 
 ขออนุมัติโครงการ 
 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผน การประชุมโครงการอบรม        

ให้ความรู้แพทย์ทาง Pain evaluation and 
management ในเรื่องการใช้ยากลุ่ม Opioid 

   1. ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 

2. ฝ.ขายฯ 

3. คณะท างาน 

๒. ด าเนินการจัดประชมุ 
 จัดประชุมโครงการอบรมให้ความรู้แพทย์ทาง Pain 

evaluation and management ในเรื่องการใช้ยากลุ่ม 
Opioid 

   

3. ติดตามประเมินผลการจัดท าโครงการฯ 
 ประชุมคณะท างาน เพื่อสรุปผลจดัท าโครงการฯ  

   

๔. สรุปผลโครงการน าเสนอผู้บริหาร และ คกก.บริหารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 
     เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะท างาน นักศึกษาแพทย์ และ/หรือแพทย์
ที่จบการศึกษาใหม่ ซึ่งเริ่มเข้าปฏิบัติงานภาครัฐในกรุงเทพมหานคร และ/หรือในเขตจังหวัดภาคเหนือ ผู้สังเกตุการณ์
และผู้ที่เก่ียวข้อง รวม 200 คน  

9.  ผู้รับผดิชอบโครงการ   :   ฝ่ายนโยบายและแผนงาน / ฝ่ายขายฯ / คณะท างาน 

10. งบประมาณโครงการ   :   จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63  
                                       เป็นจ านวนเงิน 500,0๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
11. ความเสี่ยงมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

1) การด าเนินโครงการอาจไม่เป็นไปตามแผนงานท่ี
ก าหนด 

1) ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการด าเนินโครงการตาม 
แผนงานท่ีก าหนด 

2) ระยะเวลาการด าเนินการที่มีการประเมินความเสี่ยงไว้
แล้วอาจผดิพลาด เป็นเหตุให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย และ
ยืดเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีก ซึ่งจะท าใหก้าร
โครงการประสบความล้มเหลวได้ 

2) จัดก าหนดการ และควบคุม ตดิตามการด าเนินงานอย่าง  

ใกล้ชิด พร้อมรายงานผู้บริหารทันทีเมื่อพบปัญหา 

3) ฝ่ายผูร้ับผิดชอบขาดความเข้าใจการด าเนินงาน
โครงการ  

3) ให้ผู้รับผิดชอบศึกษารายละเอียดของโครงการ และ
ประสานผู้เกีย่วข้องให้เรียบร้อยกอ่นลงมือปฏิบัติงานจริง 

12. การประเมินผล  
1) การเข้าถึงยา Opioids ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเพ่ิมข้ึน 
2) ผู้เข้าอบรมรับทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ และส่งเสริม         

ให้มีการใช้ตามความจ าเป็นทางการแพทย์  

๑3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :  ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงยา Opioids ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตอการใหบริการ 
ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2563 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1   (   )   โครงการใหม่ (   )   โครงการต่อเนื่อง.....ปี ปีนี้เป็นปีที่.......... 
 2.2 ( / )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2.3) 
 2.3 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...2....กลยุทธ์ที่..2.1.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
  (    )   โครงการอบรมสัมมนา ( / )   โครงการวิจัย (    )   โครงการพัฒนา 
  (    )   โครงการวิจัยและพัฒนา (   )   โครงการประชุม 
3. หลักการและเหตุผล  
  กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องให้บริการกับประชาชนเป็นหลัก เพราะ
ภารกิจของกลุ่มเงินทุนฯ เป็นเรื่องของการจัดหาและจ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสมส าหรับการบริโภคในประเทศ นับเป็นภารกิจที่มีความส าคัญและมี
ผลกระทบอย่างสูงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน    
  นอกจากนี้ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ยังต้องด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงให้เป็นไปตามบันทึก
ข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕63 ตัวชี้วัดด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบกับตามหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector 
Management Quality Award)   
  การใหบริการกับผู้รับบริการของกลุ่มเงินทุนฯ ปัจจุบันมีหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพของผู รับบริการที่เพ่ิมขึ้น ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอระดับความพึงพอใจของผู รับบริการดวยเชนกัน         
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ได้ตระหนักถึงความคาดหวังของผู้รับบริการ จึงจัดท าโครงการส ารวจความ            
พึงพอใจของผู รับบริการตอการใหบริการของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2562            
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการให บริการที่สามารถตอบสนองกับความต องการของผู มารับบริการมากที่สุด           
เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการด้านงานบริการอยางตอเนื่อง อันจะเปนผลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ
สูงสุด ตลอดจนกระบวนงาน ระยะเวลาการใหบริการ และเพ่ือใหสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีตอกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตอไป 

4. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปี          

ตัวชี้วัดด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
3) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ใชบริการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจ าแนกตามกลุ่ม

ผู้รับบริการจากสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และอุตสาหกรรม  
4) เพ่ือพัฒนาการใหบริการของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
5) เพ่ือหาทิศทางในการก าหนดนโยบายการสงเสริมประสิทธิภาพการให้บริการและตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
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5. ระเบียบวิธีวิจัย 
  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ด้วยวิธีการส ารวจ (Survey Rsearch) 
โดยท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้บริการของกลุ่มเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจากสถานพยาบาลภาครัฐ 
สถานพยาบาลเอกชนและหน่วยงานอ่ืนๆ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตามสัดส่วน 
(Proportional random sampling) ส าหรับจ านวนกลุ่มตัวอย่างจะใช้หลักการค านวณหา
กลุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling ของ Yamane  

5.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ข้อมูลทั่วไป 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- สถานท่ีท างาน 
- สถานภาพผู้มาติดต่อ 
- ประเภทของงานบริการที่ใช้บริการ 
- ความถี่ในการมาใช้บริการของ อย. 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

- ด้านการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ 
- ด้านกระบวนการหรือข้ันตอนการให้บริการ 
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
- ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
- ด้านการติดต่อสื่อสาร 
 

5.3 การสร้างและการทดสอบเครื่องมือส าหรับการเก็บข้อมูล 
 ศึกษาค้นคว้าแนวคิด เนื้อหาจากเอกสาร ต ารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามา

สร้างข้อค าถามตามกรอบแนวคิดในการศึกษา  
 แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่สร้าง

ขึ้นจากแนวคิดทฤษฏี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และน าไปทดสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้การทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach   

5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีค าถามให้ตอบแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) โดยมีหัวข้อค าถามทีป่ระกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการส าหรับข้อค าถามวัดระดับความ         
พึงพอใจ เลือกใช้แบบ Likert Scale 5 ระดับ 

5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการโดยการส่งแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย์และจากผู้มารับบริการด้วยตนเองที่ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร   
และยา  

 ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามมาตรวจความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
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5.6 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการที่ใช้ในการประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบความเรียง โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) น าเสนอด้วยค่าร้อยละ 
(Percentage)  

 ระดับความพึงพอใจ ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอน
การให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพของการบริการ และด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของเงินทุนฯใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD)  

 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการบริการของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียน             
ยาเสพติด จ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการจากสถานพยาบาลภาครัฐ ผู้รับบริการ
สถานพยาบาลภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืนๆ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance หรือOne-Way ANOVA)  

 ข้อเสนอแนะในการบริการด้านต่างๆ จากข้อค าถามปลายเปิดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้การสรุป 

6. แผนการด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา (ปี 2563) ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. จัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ     ฝ่ายขาย 
ฝ่ายบรหิารฯ 
ฝ่ายนโยบายฯ 

2. ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาเห็นชอบ 

 
          

   

3. ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการให้
กรมบัญชีกลางตรวจสอบและรับรอง 

    

4. ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนด าเนินการศึกษา             

5. ด าเนินการทอดแบบสอบถามตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว ้     

6. จัดท าโครงการเสนอเพื่อขออนุมัตใินการด าเนินการจัดจา้ง     

7. รวบรวมแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลที่ไดร้ับจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

    

8. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู     

9. จัดท ารายงานสรุป     

10. ส่งรายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ     

7. ผลสัมฤทธิ์ 
ผลผลิต  รายงานวิจัยความพึงพอใจ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายวัตถุเสพติด 5 ฉบับ 
ผลลัพธ์  คะแนนความพึงพอใจทั้งของผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
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8. งบประมาณ 
  จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 เป็นจ านวนเงิน 100,0๐๐.-บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีการจัดจ้าง ดังนี้ 

1) เพ่ือเป็นค่าบริการวิชาการ จ านวน 70,0๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด 
 งวดที่ 1 จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) หลังจากส่งแบบสอบถามให้ผู้วิจัย   
 งวดที่ 2 จ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) หลังส่งเล่มสมบูรณ์ 

 2)  เพ่ือเป็นค่าจัดท าเอกสารเพ่ือจัดส่งให้สถานพยาบาลทั่วประเทศ 2,000 ฉบับ จ านวน 30,000.-บาท
  
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หัวหน้าฝ่ายขาย กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

10. ความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน 
  รายงานการวิจัยความพึงพอใจ ขาดการน าไปประยุกต์ใช้ 

11. การประเมินผลโครงการ 
  รายงานการวิจัยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระดับคะแนนความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสามารถน าไปก าหนด
ทิศทางและพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1   ( / )   โครงการใหม่ (   )   โครงการต่อเนื่อง.....ปี ปีนี้เป็นปีที่.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2.3) 
 2.3 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...2....กลยุทธ์ที่..2.1.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
   ( / )   โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย (    )   โครงการพัฒนา 
   (    )   โครงการวิจัยและพัฒนา (   )   โครงการประชุม 

 3. หลักการและเหตุผล 
                   ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 ด้านที่ 2 
การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.1 การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) ก าหนดให้ทุกทุนหมุนเวียนมีการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ส าคัญขององค์กร เพ่ือใช้ในการส ารวจความ
ต้องการผลกระทบเชิงลบ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนได้อย่าง
ครบถ้วน และให้น าข้อมูลรายงานผลดังกล่าวมาก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานทั้งระยะยาวและประจ าปีอย่างน้อย 1 
แผนงาน/โครงการ  
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องให้บริการกับสถานพยาบาลทั่วประเทศ 
เพราะภารกิจของกลุ่มเงินทุนฯ เป็นเรื่องของการจัดหาและจ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสมส าหรับการบริโภคในประเทศ นับเป็นภารกิจที่มีความส าคัญและมี
ผลกระทบอย่างสูงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การบริหารความสัมพันธ์ หรือ CRM (Customer Relationship 
Management) ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ว่าด้วยขบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า จึงมีบทบาทที่ส าคัญและกลายเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อการบริหารงานด้านการบริการ ดังนั้น กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงได้จัดท าโครงการการบริหาร
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ กลยุทธ์ที่21 การสร้างความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเหนือความคาดหมาย ทั้งนี้ เพ่ือบริหารความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการท างานร่วมกันระหว่าง 
ลูกค้า (ผู้ซื้อ) และคู่ค้า (ผู้ขาย) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเพ่ือช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเป็นที่
พึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ 

4. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือบริหารความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2) เพ่ือเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการท างานร่วมกันระหว่าง 

ลูกค้า (ผู้ซื้อ) และคู่ค้า (ผู้ขาย) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
3) เพ่ือช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเป็นที่พึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ 
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5. ผลสัมฤทธิ์ 
 5.1 ผลผลิต : (Output) เป็นตัวชี้วัดกระบวนการหลักของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  

ร้อยละ 80 ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 

 5.๒ ผลลัพธ์ : (Outcome) / ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการหรือองค์กร 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของผู้ซื้อและ
ผู้ขาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 85 ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานที่ด าเนินการ 
 ไตรมาส 2-3  ณ โรงแรมกรุงเทพมหานคร และ/หรือในต่างจังหวัด  

7. วิธีด าเนิการ และแผนปฏิบัติ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา (ปี 2563) ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

๑. ขั้นเตรียมการ จัดท าโครงการและประสานงานที่เกี่ยวข้อง 
 ขออนุมัติโครงการ 
 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผน การประชุมโครงการ     

การบริหารความสัมพันธ์ของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย 

   ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 
 

๒. ด าเนินการจัดประชมุ 
 จัดประชุมโครงการการบริหารความสัมพันธ์ของผู้มสี่วนได้

ส่วนเสยี 

   

3. ติดตามประเมินผลแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ  
ที่ดีในการท างานร่วมกันระหว่าง ลูกค้า (ผู้ซ้ือ) และคู่ค้า (ผู้ขาย) 
และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  

 ประชุมคณะท างาน เพื่อสรุปผลจดัท าโครงการฯ  

   

๔. สรุปผลโครงการน าเสนอผู้บริหาร และ คกก.บริหารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 
     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร  รวม 50 คน  

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   :   ฝ่ายนโยบายและแผนงาน / ฝ่ายขายฯ / คณะท างาน 

10. งบประมาณโครงการ   :   จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63  
                                       เป็นจ านวนเงิน 300,0๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

11. ความเสี่ยงมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

1) การด าเนินโครงการอาจไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 1) ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการด าเนินโครงการตาม
แผนงานท่ีก าหนด 

2) ระยะเวลาการด าเนินการที่มีการประเมินความเสี่ยงไว้
แล้วอาจผดิพลาด เป็นเหตุให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย และ
ยืดเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีก ซึ่งจะท าใหก้ารโครงการ
ประสบความล้มเหลวได ้

2) จัดก าหนดการ และควบคุม ตดิตามการด าเนินงานอย่าง
ใกล้ชิด พร้อมรายงานผู้บริหารทันทีเมื่อพบปัญหา 

3) ฝ่ายผูร้ับผิดชอบขาดความเข้าใจการด าเนินงานโครงการ  3) ให้ผู้รับผิดชอบศึกษารายละเอียดของโครงการ และประสาน
ผู้เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง 

12. การประเมินผล  
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีความพึงพอใจ 
2) ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมข้ึน 

๑3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :  มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ  ที่ดีในการท างานร่วมกันระหว่าง 
ลูกค้า (ผู้ซื้อ) และคู่ค้า (ผู้ขาย) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลูกค้าความสัมพันธ์ 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1   (   )   โครงการใหม่ (   )   โครงการต่อเนื่อง.....ปี ปีนี้เป็นปีที่.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2.3) 
 2.3 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...2....กลยุทธ์ที่..2.1.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
   ( / )   โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย (    )   โครงการพัฒนา 
   (    )   โครงการวิจัยและพัฒนา (   )   โครงการประชุม 
3.  หลักการและเหตุผล  
 จากสภาวการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความ
สลับซับซ้อนและมีทิศทางไม่แน่นอน ส่งผลให้ภาครัฐต้องพยายามปรับปรุงการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการ
น าแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้มากที่สุด กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดได้น าหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้บริหารองค์การ โดยได้ทบทวน/
จัดท าแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
และตัวชี้วัดด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือใช้
เป็นการแนวคิดในการด าเนินงานและพัฒนาระบบบริการให้มีศักยภาพและขีดความสามารถมากข้ึน 
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของการให้บริการ จึงได้จัดท า
โครงการลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนางานด้านการบริการในการจ าหน่ายวัตถุเสพติที่ใช้ในทางการแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือต้องการพบปะผู้รับบริการ อันจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับบริการ และยังถือ
เป็นโอกาสในการท าความเข้าใจกระบวนการท างานของด้านการจ าหน่ายวัตถุเสพติที่ใช้ในทางการแพทย์ นอกจากนี้
ยังร่วมกับผู้รับบริการวางมาตรการพัฒนางานขายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์  ให้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการสูงสุด 

4. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือชี้แจงระบบการจ าหน่ายวัตถุเสพติด ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่า

ด้วยการขายวัตถุถเสพติด พ.ศ. 2561 และประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (เฟนเตอมีน) 

2) เพ่ือพัฒนาระบบรายงานวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ เพ่ือความถูกต้อง และมีประสิทธิผล 
3) เพ่ือส่งเสริมการใช้วัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุด 
4) เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้รับบริการ กับกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเพสติด 
5) เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและน าไปพัฒนาการขายวัตถุเสพติดทางการแพทย์ 

5. ผลสัมฤทธิ์ (ตัวชี้วัดโครงการ) 

 ผลผลิต :  สถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมโครงการไม่ต ากว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 ผลลัพธ์ :  สถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนเข้าใจและสามารถด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวกับการ 
                        ควบคุม และการสั่งซื้อวัตถุเสพติดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานที่ด าเนินโครงการ :  ไตรมาส 1-4 ณ  โรงแรมในกรุงเทพมหานคร / ต่างจังหวัด 
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7.  แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา (ปี 2563) ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

1) เขียนโครงการ และ เสนอโครงการ    ฝ่ายขาย 

2) ตั้งคณะท างาน และส ารวจพื้นท่ี    

3) ขออนุมัติจัดโครงการ และยืมเงิน    

4) จัดโครงการ    

5) ติดตามประเมินผลการจัดท าโครงการ    

6) สรุปผลโครงการน าเสนอผู้บริหาร และ คกก.บรหิาร
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

   

8. กลุ่มเป้าหมาย 
 แพทย์ เภสัชกร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสั่งซื้อวัตถุเสพติดสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนทั่ว
ประเทศ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องรวม จ านวน 21๐ คน 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายขายฯ 

10. งบประมาณโครงการ   :   จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63  
                                       เป็นจ านวนเงิน 500,0๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

11. ความเสี่ยงมาตรการป้องกัน 
 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

สถานพยาบาลไมส่นใจเข้าร่วมประชุม เลือกโรงแรมจัดประชุมในสถานท่ีดึงดูดให้ผูร้ับบริการสนใจเข้าร่วมประชุม 
และจัดใหม้ี จนท.ประสานงานเชญิลูกค้าเข้าร่วมโครงการเป็นรายบคุคล 

วิทยากรไมส่ามารถมาร่วมโครงการได้ กะทันหัน มีวิทยากรส ารอง 

12. การประเมินผลโครงการ   
1) ประเมินความรู้ในทางปฏิบัติตามระเบยีบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขาย

วัตถุถเสพติด พ.ศ. 2561 และประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (เฟนเตอมีน) และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ 

2) ผลการประเมินความรู้การน าวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผล และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สถานพยาบาลรับทราบ และปฏิบัติตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วย

การขายวัตถุถเสพติด พ.ศ. 2561 และประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์การขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (เฟนเตอมีน) และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ 

2) สถานพยาบาลด าเนินการจ่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผล และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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1.  ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น ๑ เป็นศูนย์ One Stop Service เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

2.  ประเภทโครงการ 
 2.1   ( / )   โครงการใหม่ (   )   โครงการต่อเนื่อง.....ปี ปีนี้เป็นปีที่.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2.3) 
 2.3 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...2....กลยุทธ์ที่..2.1.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
  (   )   โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย ( /  )   โครงการพัฒนา 
  (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา (   )   โครงการประชุม 

3. หลักการและเหตุผล  
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องให้บริการกับสถานพยาบาลทั่วประเทศ 
เพราะภารกิจของกลุ่มเงินทุนฯ เป็นเรื่องของการจัดหาและจ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ตรวจสอบได้ประทับใจและเป็นธรรม นับเป็นภารกิจที่มีความส าคัญและ    
มีผลกระทบอย่างสูงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน    
 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกสถานพยาบาลในการจ าหน่ายวัตถุเสพติด กลุ่มเงินทุนฯ ด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน ส าหรับด าเนินการจ าหน่ายวัตถุเสพติดแก่สถานพยาบาลที่มีความ
ประสงค์ยืน่ค าขอซื้อวัตถุเสพติดและรับยาที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด โดยรวมทุกจุดในการด าเนินการจ าหน่าย
ไว้ที่ชั้น ๑ อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด การด าเนินการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงพ้ืนที่ส่วนงานคลังนอก 
ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เป็นศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน ประกอบด้วย ส่วนบริการส่งเอกสาร
ค าขอซื้อวัตถุเสพติด ตรวจเอกสารค าขอซื้อวัตถุเสพติด จุดช าระเงิน จุดจัดท าใบแจ้งหนี้ จุดรับใบเสร็จ จุดรับยา      
จุดส าหรับผู้รับบริการนั่งรอรับบริการ และมีส่วนของการเก็บเอกสารส าหรับการให้บริการ 

4. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือจัดตั้งศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน ส าหรับด าเนินการจ าหน่ายวัตถุเสพติด ให้แก่

สถานพยาบาลที่มีความประสงค์ยื่นค าขอซื้อวัตถุเสพติดและรับยาที่กลุ่มเงินทุนฯ 
2) เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานจ าหน่ายวัตถุเสพติดแล้วเสร็จ ณ จุดเดียวกัน  
3) เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายให้กับผู้รับบริการ และความสวยงาม  

5.  ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลผลิต  ศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน 

 ผลลัพธ์  ผู้รับบริการประทับใจการบริการ จากศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกันของกลุ่ม 
                                เงนิทุนหมุนเวียนยาเสพติด (One Stop Service Center) 
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6. แผนการด าเนินการ / ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา  (ปี 2563) ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบพสัดุ     ฝ่ายขายฯ  
ฝ่ายบรหิาร 
 

2. ด าเนินการปรับพื้นท่ีให้เป็นศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดยีวกัน 

          

3. ประเมินผล และด าเนินการแก้ไขสว่นท่ีบกพร่อง     

4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ             

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ฝ่ายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด  

8. งบประมาณ :  จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 เป็นจ านวน 495,๐๐๐.-บาท          
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีการจัดจ้าง  

9. ความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการปรบัพ้ืนท่ีให้ศูนย์ให้บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน ได้ทันตามก าหนด 

ในสัญญาการจ้าง ให้มีการปรับ กรณไีม่เสร็จตามข้อตกลง 

 

10. การประเมินผลโครงการ 
 ศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน (One Stop Service Center) มีความสวยงาม สะดวกสบาย 
ได้รับความพึงพอใจทั้งผู้รับบริการ และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 สามารถด าเนินการจ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ในบริเวณศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียวกัน (One Stop Service Center) 
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1.  ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ One Stop Service กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

2.  ประเภทโครงการ 
 2.1   ( / )   โครงการใหม่ (   )   โครงการต่อเนื่อง.....ปี ปีนี้เป็นปีที่.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2.3) 
 2.3 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...2....กลยุทธ์ที่..2.1.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
  (   )   โครงการอบรมสัมมนา (   )   โครงการวิจัย ( /  )   โครงการพัฒนา 
  (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา (   )   โครงการประชุม 

3. หลักการและเหตุผล  
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องให้บริการกับสถานพยาบาลทั่วประเทศ 
เพราะภารกิจของกลุ่มเงินทุนฯ เป็นเรื่องของการจัดหาและจ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ตรวจสอบได้ประทับใจและเป็นธรรม นับเป็นภารกิจที่มีความส าคัญและมี
ผลกระทบอย่างสูงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน    
 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกสถานพยาบาลในการจ าหน่ายวัตถุเสพติด กลุ่มเงินทุนฯด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน ส าหรับด าเนินการจ าหน่ายวัตถุเสพติดแก่สถานพยาบาลที่มีความ
ประสงค์ยื่นค าขอซื้อวัตถุเสพติดและรับยาที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด การด าเนินการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้อง
จัดให้มีระบบสารสนเทศ One Stop Service ซึ่งประกอบด้วย Software Q (ระบบคิว) ระบบ Network  อุปกรณ์
ชุดคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS windows) ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน (Office) Printer DOT(
แคร่สั้น)ส าหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้ Printer Multifunctionส าหรับ Printเอกสาร Faxเอกสารที่ผู้รับบริการส่งมา Scan
เอกสารเก็บข้อมูลเข้าระบบ และถ่ายเอกสารบัตรประชาชน   

4. วัตถุประสงค์ 
 จัดท าระบบสารสนเทศ One Stop Service กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ให้สามารถด าเนินการ
ให้บริการของศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน ส าหรับด าเนินการจ าหน่ายวัตถุเสพติดแก่สถานพยาบาลที่มี
ความประสงค์ยื่นค าขอซื้อวัตถุเสพติดและรับยาที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ด าเนินการได้ตามต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว   

5.  ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลผลิต  ระบบสารสนเทศ ส าหรับศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกันด าเนินการได้ตามต้องการ 
                             อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว   

  ผลลัพธ์  ผู้รับบริการประทับใจการบริการ จากศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกันของ          
                             กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (One Stop Service Center) 
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6. แผนการด าเนินการ / ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา (ปี 2563) ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ     ฝ่ายขายฯ  
ฝ่ายบริหาร 
 

2. ด าเนินการระบบสารสนเทศ One Stop Service           

3. ประเมินผล และด าเนินการแก้ไขส่วนท่ีบกพร่อง     

4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ             

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ฝ่ายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด  

8. งบประมาณ 
 จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 เป็นจ านวน 652,6๐๐.-บาท          
(หกแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีการจัดจ้าง และจัดซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

9. ความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการระบบสารสนเทศ One 
Stop Service 

ในสัญญาการจ้างให้มีการปรับกรณีไม่เสร็จตาม
ข้อตกลง 

 
10. การประเมินผลโครงการ 
 ระบบสารสนเทศ ศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน (One Stop Service) ด าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจทั้งผู้รับบริการ และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 สามารถด าเนินระบบสารสนเทศในการจ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ในบริเวณศูนย์
ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน (One Stop Service Center) 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างองค์กร สังคมและชุมชน (CSR) 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม่ (  )   โครงการต่อเนื่อง......ป ีปีนี้เป็นปีที่............ 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2.3) 
 2.3 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....2....กลยุทธ์ที่....22..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
             ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
             (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. หลักการและเหตุผล  
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กร สังคมและชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏต่อสาธารณชนในเชิงบวกและเป็น       
ที่ยอมรับในสังคม ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ได้จัดท าโครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร สังคมและชุมชน (CSR) ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรมด าเนินการ        
ในรูปแบบจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน การบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค การมอบทุนการศึกษา การให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขอนามัย การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
โดยสอนให้รู้จักคุณและโทษรวมถึงพิษภัยของยาเสพติด การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  รวมทั้งการประสาน
หน่วยงานในพื้นท่ีออกให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจฟัน การตัดผมให้กับนักเรียนและประชาชนในชุมชน ทั้งนี้เพ่ือ
ส่งเสริมให้ชุมชน สังคมเกิดความเข้มแข็งต่อไป 

4.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปี 

งบประมาณ 2563 และให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ในหมวดที่ 1 การน าองค์กร  

2. เพ่ือสร้างความสามัคคีและการท างานเป็นทีมให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความส าคัญของ

กระบวนการรวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
4. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 
5. เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนทางการศึกษา ให้แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล 
6. เพ่ือพัฒนาด้านสุขอนามัยให้เยาวชนและชุมชนมีความรู้ในการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง  
7. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณและโทษของยาเสพติด 

5. ผลสัมฤทธิ์  
1. ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2. ภาพลักษณ์และบทบาทขององค์กรเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญของการความรับผิดชอบต่อสังคม 
4. เยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลมีโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
5. เยาวชนและชุมชนเข้าใจถึงความส าคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 
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6. ระยะเวลาโครงการ / สถานที่ด าเนินการ  
  เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563  ในต่างจังหวัด 

7. วิธีการด าเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

พย 62 ธค 63 มค 63 กพ 63 มีค 63 

1. จัดตั้งคณะท างาน      กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพตดิ 2. ประชุมคณะท างาน      

3. ส ารวจและประสานงานกับ
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

     

4. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัต ิ      
5. จัดท าหนังสือแจ้งเวียน / เชิญผู้ที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ รวมทั้ง
เอกสารที่เกีย่วข้อง 

     

6. จัดท ากิจกรรมตามแผนงานท่ี
ก าหนด เช่น 

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
สนับสนุน เครื่องอุปโภคและ
บริโภค ให้กับกลุ่มเปา้หมาย 

 ประชาสมัพันธ์กับหน่วยงาน
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
เพื่อขอรับการสนับสนุน   
สิ่งของที่สามารถน า ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชุมชนได ้ 

 รณรงค์และส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรม 

     

7. จัดท ารายงานสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 

     

8. เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อ
ทราบ 

     

 
9. กลุ่มเป้าหมาย  

1. คณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มเงินทุนฯ แขกผู้มีเกียรติ ผู้สังเกตการณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องและวิทยากร จ านวน 60 คน 

2. คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด คณะอนุกรรมการต่างๆ ของกลุ่มเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด เจ้าหน้าที่ สสจ. เจ้าหน้าที่ สสอ. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน
ภายนอก จ านวน 10 คน 

3. คณะครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่จัดโครงการฯ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่  
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางและภูมิภาค ฯลฯ จ านวนประมาณ 150-250 คน 
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10. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

11. งบประมาณ :  จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 จ านวน 350,000.-บาท          
                         (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

12. ความเสี่ยงมาตรการป้องกัน 
 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

1. การด าเนินการไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 1. ติดต่อประสานกับทุกส่วนท่ีเกีย่วข้องล่วงหน้า 

2. จ านวนผูเ้ข้าประชุมไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 2. จัดใหส้่งแบบตอบรับกลับ 

3. สภาพภูมิอากาศไมเ่อื้อต่อการจัดกิจกรรมในเรื่อง
ของสถานท่ี 

3. หาสถานท่ีส ารองเตรียมไว ้

 
13. การประเมินผลโครงการ : ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมหลังสิ้นสุดโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เจ้าหน้าที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีความเข้าใจและตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมในกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการ รวมทั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
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1.  ชื่อโครงการ : โครงการจดัท าซอฟแวร์ส าหรับสถานพยาบาลที่สั่งซ้ือ Phentermine 

2.  ประเภทโครงการ 

 2.1   ( / )   โครงการใหม่ (   )   โครงการต่อเนื่อง.....ปี ปีนี้เป็นปีที่.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2.3) 
 2.3 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...3....กลยุทธ์ที่..3..1.... 

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

3. หลักการและเหตุผล  
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องให้บริการกับสถานพยาบาลทั่วประเทศ 
เพราะภารกิจของกลุ่มเงินทุนฯ เป็นเรื่องของการจัดหาและจ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ตรวจสอบได้ประทับใจและเป็นธรรม นับเป็นภารกิจที่มีความส าคัญและมี
ผลกระทบอย่างสูงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน    
 การจ าหน่ายวัตถุเสพติดโดยกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ด าเนินการตาม พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตประประสาท พ.ศ. 2559 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายวัตถุเสพติด พ.ศ. 2561 
และ ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ 
(เฟนเตอมีน) ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ กลุ่มเงินทุนฯ จึงได้จัดท าโครงการจัดท าซอฟแวร์ส าหรับสถานพยาบาลที่สั่งซื้อ 
Phentermine เพ่ือให้การก ากับดูแลวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และรัดกุมยิ่งขึ้น   
มิให้มีการน าไปใช้ในทางที่ผิด หรือมีการรั่วไหลออกนอกระบบ การด าเนินการตามประกาศดังกล่าว สถานพยาบาล
ต้องด าเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ข.วจ.๒–ฟ.ล. และ แบบฟอร์ม ข.วจ.๒–ฟ.จ. ระบบการยืนยันบุคคลผู้ป่วย
หรือสัตว์ป่วยที่รับยาเฟนเตอมีนจากผู้ประกอบวิชาชีพ 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1. ควบคุมไม่ให้มีการน าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (เฟนเตอมีน) ออกนอกระบบ 
2. ให้สามารถด าเนินการตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา                     

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (เฟนเตอมีน)  
3. มีระบบการยืนยันบุคคลผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยที่รับยาเฟนเตอมีนจากผู้ประกอบวิชาชีพ 

 
5.  ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลผลิต  Application ในระบบ IOS และ Andiod สามารถด าเนินการตาม ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (เฟนเตอมีน) และระบบ
การยืนยันบุคคลผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยที่รับยาเฟนเตอมีนจากผู้ประกอบวิชาชีพ 

 ผลลัพธ์ การรั่วไหลยาเฟนเตอมีนออกนอกระบบลดลง 
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6. แผนการด าเนินการ / ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. วางแผนท า Application ตามวตัถุประสงค ์     ฝ่ายขายฯ  
ฝ่ายนโยบาย
และแผน 
 

2. ด าเนินการจัดจ้างท า Application ตามแผนท่ี
ก าหนด 

          

3. ประเมินผล และด าเนินการแก้ไขสว่นท่ีบกพร่อง     

4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ             

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ฝ่ายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด  

8. งบประมาณ  : จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 เป็นจ านวน 5๐๐,๐๐๐.-บาท           
                       (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยวิธีการจัดจ้าง  

9. ความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการท าระบบสารสนเทศได้ หรือท า
ไม่ได้ตามวัตถุประสงค ์

ร่วมกับผูร้ับจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้สามารถ
ด าเนินการได้ และได้ตามวัตถุประสงค์พร้อมก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการและค่าปรับกรณลี่าช้า 

 
10. การประเมินผลโครงการ 
 Application ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถใช้งานง่าย และผู้รับบริการพึงพอใจ 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถควบคุม ป้องกัน การน าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (เฟนเตอมีน) ออกนอกระบบ 
2. สามารถด าเนินการตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑ์การขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (เฟนเตอมีน) และส่งเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. สถานพยาบาลได้รับความสะดวก และเกิดความพึงพอใจ ในการใช้ Application ส าหรับท า
เอกสารและส่งเอกสารประกอบการขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (เฟนเตอมีน) 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการแก้ไขปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม่ ( / )   โครงการต่อเนื่อง.....ปี ปีนี้เป็นปีที่......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์  
 2.3 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่..3 
 2.4   ประเภทโครงการ  
             ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
             (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   (    )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
 ในการบริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จะต้องมี 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการอย่าง
เคร่งครัด ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มเงินทุนฯ ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่อาจตรงตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเงินทุนฯ      
ไม่ว่าโดยทางทฏษฎีหรือโดยทางปฏิบัติก็ตาม ส่งผลอาจท าให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายในการบริหารงาน ที่ผิด
ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งมีผลท าให้การบริหารงานไม่สามารถด าเนินการส าเร็จตามที่วางแผนพัฒนาไว้ 
  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง
การแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ หรือบรรดากฎเกณฑ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับ
เงินทุนฯ มีความถูกต้อง เหมาะสมรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ทางราชการ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการแก้ไขปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาการด าเนินงานให้มีความคลองตัว ถูกต้องตามกฏระเบียบข้อบังคับ
ที่ก าหนด อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กร รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิด
หรือถูกตรวจสอบ   

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียน       

ยาเสพติด 
2. เพ่ือเแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ให้สอดคล้องกับพะราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และสถานการณ์ปัจจุบัน 

5. ผลสัมฤทธิ์  
1. ด าเนินการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานที่ด าเนินการ  
 เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกรกฎาคม 2563  ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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7. วิธีการด าเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. นิติกรศึกษาและตรวจสอบรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่จะ
ด าเนินการร่าง ปรับปรุง แก้ไข 

    กลุ่มเงินทุน
หมุนเวียน 
ยาเสพตดิ 2. ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานและผู้ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อ

ด าเนินการร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย 
             

4. ด าเนินการประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการ     

5. ด าเนินการร่าง ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอที่ประชุม     

6. ด าเนินการน ารา่งกฎหมายเสนอ เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัต ิ

    

7. ประกาศแจ้งเวียนเพื่อทราบ/ถอืปฏิบัต ิ     

8. กลุ่มเป้าหมาย :  คณะอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ฝ่ายกฎหมาย กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ :  จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 จ านวน 50,000.-บาท  
                        (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

11. ความเสี่ยงมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

1. ประธานอาจไม่อยู่ในท่ีประชุม/ไม่สามารถปฎิบัติหนา้ที่ได ้ 1. ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งใน
ที่ประชุมกระท าการตามหน้าที่แทน 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบยีบ 
ข้อบังคับ หรือบรรดากฎเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1. ให้ฝ่ายกฎหมายชี้แจ้งหรือแนะแนวเพิ่มเติม 
2. แจกจ่ายเอกสารช้ีแจงเนื้อความที่แก้ไขใหม่ ให้ผู้เข้า 
ร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

12. การประเมินผลโครงการ   
 ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบรรดากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สามารถน าไปใช้
งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ ทีดี่ยิ่งขึ้นและมีความเหมาะสม
รัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1 (  ) โครงการใหม่  (  )  โครงการต่อเนื่อง ...... ปี  ปีนี้เป็นปีที่ ..... 
 2.2 (  )  ภารกิจพ้ืนฐาน  ()  ภารกิจยุทธศาสตร์  โปรดระบุ ข้อ 2.3  
 2.3 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง 
  () แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  กลยุทธ์ที่ 4.1 
 2.4 ประเภทโครงการ 
   (  )  โครงการอบรมสัมมนา  (  )  โครงการวิจัย (  )  โครงการพัฒนา 
   (  )  โครงการวิจัยและพัฒนา ( )  โครงการประชุม 

3. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ก าหนดตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผลด้านการน าเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นกรอบเครื่องมือในการจัดการด าเนินการของส่วนราชการ เพ่ือยกระดับ
การบริหารจัดการของส่วนราชการ เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งนับเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงได้น ากรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
โดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ให้มีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามมาตรฐาน PMQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยก าหนดให้มีการติดตามผล
การด าเนินงาน ในรูปแบบของจัดการประชุมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกฝ่าย
มีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดการ ปรับปรุงและการวางแผนจัดการพัฒนางาน ตลอดจนร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาอย่าง
มีระบบ 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของทุกๆ หน่วยงานในกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
2. เพ่ือร่วมกันวางแผนจัดการพัฒนางาน และวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 
3. เพ่ือเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดให้เป็นองค์กรนวัตกรรม 

5. ผลสัมฤทธิ์ (ตัวชี้วัดโครงการ) 

 ผลผลิต มีกิจกรรมการประชุม อย่างน้อย 6 ครั้ง/ปี 

 ผลลพธ์ มีผลการด าเนินงาน เป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริหาร 

6. ระยะเวลา :  ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4  
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7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

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

1. เสนอขออนุมตัิโครงการ             ฝ่ายนโยบาย 

2. จัดประชุมกลุม่เงินทุนฯ อย่างน้อย 6 ครั้ง             

3. ประชุมติดตามงานตามนโยบาย และ
น าเสนอผลการด าเนินงาน ต่อผู้บริหาร  

            

(หมายเหตุ : ระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม) 

8. กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จ านวน 30 คน 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. สถานที่ด าเนินโครงการ :  ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

11. งบประมาณ : งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 10,000 บาท       
                        (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   

12.  ความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

เจ้าหน้าท่ีในฝ่ายต่างๆไม่ให้ความรว่มมือในการเข่สร่วม
ประชุม 

ประชาสมัพันธ์กิจกรรมให้ด าเนินการผ่านผู้บริหาร
ของกลุ่มเงินทุนฯ 

 
13. การประเมินผลโครงการ 
 1.  ประเมินความส าเร็จในการประชุม 
 2.  ประเมินผลตามกิจกรรมแผนงาน ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  เจ้าหน้าที่มีความรักและความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดการความรู้ KM for Innovation 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม่ (   )   โครงการต่อเนื่อง.......ปี ปีนี้เป็นปีที่......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2.3) 
 2.3 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่..3....กลยุทธ์ที่..3.2.... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการส ารวจ         ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
 การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง 
 กล่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนากระบวนการท างานเพ่ือ
สร้างบุคลากรให้เป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในการ
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการหนึ่งที่ใช้ คือการพัฒนาผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) โดยเป็นการน าจุดแข็ง (Strengths) ด้านบุคลากรมาเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ 
เจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการท างานที่ยาวนาน และเป็นผู้ที่จะเกษียณอายุการท างาน ดังนั้นการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรเหล่านี้  จะท าให้เกิดการสร้างความรู้  อันจะน าไปสู่การมีนวัตกรรม 
(Innovation) การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และการเสริมสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ด้านการ
ปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงได้จัดโครงการจัดการความรู้ KM for Innovation ขึ้นตามเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น และให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้   

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด        

จนเกิดความรู้ใหม่ในกระบวนการปฏิบัติงาน knowledge sharing 
2. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือน าความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงาน  
5. ผลสัมฤทธิ์  

1. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม KM มีความรู้ในเรื่องที่น ามาแบ่งปัน ร้อยละ 80  
2. เจ้าหน้าที่มีการน าความรู้จากกิจกรรม KM ไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 80 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานที่ 
 ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4  ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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7. วิธีการด าเนินการ และแผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. วางแผนจัดกิจกรรม KM     ฝ่ายนโยบายและ
แผนงาน 2. ประชุมเพื่อการบ่งชี้ความรู้      

3. ด าเนินการจัดกิจกรรม KM 6 ครั้ง     

4. วิเคราะหค์วามรูจ้ากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และบันทึกเป็นลายลักษณอ์ักษร 

    

5. คัดเลือกองค์ความรู้     

6. ส่งองค์ความรู้ที่ได้เข้าแลกเปลีย่นเรียนรู้
ในเวทีของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

    

7. เผยแพรค่วามรู้บนเว็บไซด์ของกลุม่
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ  

    

8. กลุ่มเป้าหมาย :  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากรและผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน 35 คน   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

10. งบประมาณ :  งบประมาณด าเนินการ จากงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63  
                       จ านวน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  

11. ความเสี่ยงมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

การจัดท า KM มุ่งเน้นกิจกรรมใหเ้สร็จทันเวลาแต่ขาด
การน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง 

สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคตทิี่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ 

12. การประเมินผลโครงการ :  ประเมินความส าเร็จในแต่ละกิจกรรมของ KM 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  บุคลากรมีนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร (OD)  
เรื่อง “การสื่อสารและการประสานงานเพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ” 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (  )   โครงการใหม่ (   )   โครงการต่อเนื่อง.....ปี ปีนี้เป็นปีที่.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2) 
 2.3     ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / ) แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...4..กลยุทธ์ที่...4.1...... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
  ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย( ) โครงการพัฒนา 
  (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. หลักการและเหตุผล  
 จากสภาวการณ์ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการสื่อสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น กระชับได้
ใจความ และรวดเร็ว เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้ช่องทางและเทคนิคการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มคนที่ต้องติดต่อประสานงาน ทั้งนี้ เพ่ือลดปัญหา ข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อน ความล่าช้า 
ความเสียหาย ตลอดจนภาพลักษณ์ขององค์กรที่จะเกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะการสื่อสาร
และการประสานงานเพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้องค์กรมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและภารกิจ     
ที่ก าหนด   
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสื่อสารและประสานงาน ซึ่งมีความจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในองค์กร ตั้งแต่
ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนต้องใช้การสื่อสารและประสานงานในการ
ปฏิบัติงานทั้งสิ้นไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารและประสานงานภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภารกิจหลักของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด คือการจัดหาและจ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ 
วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ การพัฒนาบุคลากรในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องติดต่อและประสานข้อมูลกับบุคคลต่างๆ ในหลากหลายอาชีพ และหลากหลาย
ช่องทาง เพื่อให้ได้การสื่อสารที่ “ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น กระชับ ได้ใจความ รวดเร็ว และเกิดความประทับใจ”  

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เทคนิค             

ในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการสื่อสารและการประสานงาน 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสื่อสารและประสานงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือลดปัญหาและ

อุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารและการประสานงาน 
4. เพ่ือส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในองค์กร 
5. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าวิธีการและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ 
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5. ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลผลิต   

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เทคนิคในการ
สื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือลด
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารและการประสานงาน 

3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าวิธีการและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานไปประยุกต์    
ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ 

 ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีทักษะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร  
          และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  

6. ระยะเวลา : ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ 2563 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย. กค สค กย 

1. ด าเนินการขอรายชื่อเพื่อจัดตั้งณะท างาน              ฝ.บริหารฯ  

2. ส ารวจความต้องการผู้เข้าอบรม              

3. จัดประชุมคณะท างานฯ                 

4. จัดท าโครงการเสนอ อนุมัต ิ              

5. ส ารวจสถานท่ีที่ใช้ในการจัด                                             

6. ขออนุมัติจัด                 

7. ด าเนินโครงการ                 

8. สรุปผลการด าเนินโครงการ                 

8. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้อง  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

10. ความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

1. งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
2. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการอาจมีความ

คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามแผนท่ีปฏิบัติงาน
เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง 

3. เจ้าหน้าท่ีบางฝ่ายไมส่ามารถเข้ารว่มโครงการ
ได้เนื่องจากต้องให้บริการผูม้าตดิต่อ 

1. ส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมก่อนเสนอโครงการ  
2. เพื่อให้สามารถค านวณคา่ใช้จ่ายได้ตามวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับ 

เตรียมจัดท าแผนส ารอง/ด าเนินโครงการก่อนแผนปฏิบัติจริง 
3. ท าหนังสือขออนุมัติหยุดขายวัตถุเสพติดในวันด าเนินโครงการ/ด าเนนิ

โครงการในวันหยดุราชการ 
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11. สถานที่ด าเนินโครงการ :  ณ โรงแรมในต่างจังหวัด 

12. งบประมาณ : งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 500,000.- บาท  
                       (ห้าแสนบาทถ้วน) 

13. การประเมินผลโครงการ : ประเมินผลการด าเนินโครงการตามขั้นตอน/กิจกรรม  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีบุคลากรที่มีมาตรฐานสูง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
                                 เพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่งความส าเร็จ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง  

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (  )   โครงการใหม่ (   )   โครงการต่อเนื่อง.....ปี ปีนี้เป็นปีที่.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2) 
 2.3     ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / ) แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...4..กลยุทธ์ที่...4.1...... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
  ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย( ) โครงการพัฒนา 
  (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากในปัจจุบันพบว่ายังมีปัญหาที่เจ้าหน้าที่ท าการเบิกจ่ายเงินบางหน่วยงาน หรือบางกลุ่มงานมี
ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายคลาดเคลื่อน เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า
รักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร ซึ่งจะต้องน าเอกสารกลับไปแก้ไข เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้เพ่ิมพูน 
ความรู้ พัฒนาทักษะในการท างานด้านการเบิกจ่าย และเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปใน
มาตรฐานเดียวกัน 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในกฏระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 

5. ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในกฏระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
2. สามารถจัดท าเอกสารได้ถูกต้อง  

6. ระยะเวลา : ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2563 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (ปีงบประมาณ 2563) 

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

1. จัดท าโครงการเสนอ อนุมัต ิ             ฝ.บริหารฯ  

2. ส ารวจความต้องการผู้เข้าอบรม              

3. ประสานวิทยากรและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง               

4. ขออนุมัติจัด              

5. ด าเนินโครงการ                 

6. สรุปผลการด าเนินโครงการ                 
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8. กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เจ้าหน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหาร 
                         และยา และผู้เกี่ยวข้อง  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ฝ่ายงบประมาณและตรวจสอบใบส าคัญ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

10. ความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

ผู้เข้าอบรมไมต่รงกับกลุม่เป้าหมายที่ก าหนด  จดท าหนังสือเชิญ พร้อมแนบรายละเอียดหัวข้อที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละฝ่ายใหร้ับทราบ 

 
11. สถานที่ด าเนินโครงการ :  ณ โรงแรมในต่างจังหวัด 

12. งบประมาณ : งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 200,000.- บาท  
                       (สองแสนบาทถ้วน) 

13. การประเมินผลโครงการ : ประเมินผลการด าเนินโครงการตามกิจกรรม และรายงานการประชุม  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง  
                                 มีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม่ ( / )   โครงการต่อเนื่อง.....ปี ปีนี้เป็นปีที่......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2.3) 
 2.3 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....4....กลยุทธ์ที่....4.3.... 
 2.4    ประเภทโครงการ  
            ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เป็นการขับเคลื่อนงานหรือกรอบส าหรับการวางแผนและวัดความ
คืบหน้าของยุทธศาสตร์ เพ่ือวัดการด าเนินงานของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในแง่มุมต่างๆ ตลอดจนการ
รวบรวมวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ เพ่ือสื่อสารให้บุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้รับทราบ สามารถ   
ดูความส าเร็จด้วยการวัดผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้องในการปรับปรุงกระบวนการท างาน   
การน าไปสู่การตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปี และเพ่ือช่วยให้กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเกิดผลส าเร็จ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจ เพราะการก าหนด
แผนงานโครงการที่ด าเนินการอยู่นั้น จะต้องสะท้อนหรือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ มีความเชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์โดยรวมขององค์กร มีความคาดหวังหรือจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ เพ่ือมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุดกับประชาชนผู้รับบริการ  

4.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3. เพ่ือให้โครงการ /กิจกรรม ต่างๆ เป็นไปตามกรอบและทิศทางท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ 

5.  ผลสัมฤทธิ์  

 ผลผลิต 1. ได้แผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน จ านวน 1 ฉบับ 
2. ได้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ผลลัพธ์ แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีคุณภาพครบถ้วนสามารถน าไปใช้ได้จริง
ในทางปฏิบัติ 

6.  ระยะเวลาโครงการ / สถานที่ด าเนินการ  
 ไตรมาส 1 – 3  ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือโรงแรมในเขตจังหวัดนนทบุรี 
หรือ เขตจังหวัดใกล้เคียง 
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7  วิธีการด าเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา (ปีงบประมาณ 2563) ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

๑. จัดท าโครงการ ประสานงานที่เกี่ยวข้อง และประชมุ
คณะท างานเพ่ือเตรียมการจัดประชุม 

 จัดท าโครงการ น าเสนอ อย.อนุมัติโครงการ 
 จัดตั้งคณะท างานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 
 จัดท าเอกสาร พร้อมทั้งประสานงานในทุกส่วนท่ี

เกี่ยวข้อง 

 
 
 

   ฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
 ทบทวนผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา 
 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัตถุประสงค์ 
 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัดประเด็นยุทธ 
 ก าหนดกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ก าหนดตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 ก าหนดโครงการตามกลยุทธ์ โดยใช้ BSC 
 จัดท ารายละเอียดโครงการ 
 จัดท า Strategy Map 
 ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
 จัดท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์ที่ทบทวนแล้ว 
 จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 

          
 
 

   

3. น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดพิจารณา 

    

4. ปรับปรุง/แก้ไข/จัดท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
สมบูรณ์ 

5. เสนอ อย.ขออนุมัติใช้แผน และแจ้งเวียนเจ้าหน้าท่ี 

 
8. กลุ่มเป้าหมาย  
 บุคลากรในกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากร และผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน 25 คน 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ  
    จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 จ านวน 156,000.-บาท        
(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
 
 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพตดิ   | FDA  หน้า ห 
 

11. ความเสี่ยงมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

1. ความรู้ ความสามารถของวิทยากร 1. คัดสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
2. ติดต่อประสานงานโดยตรงกับวิทยากรเป็นระยะๆ 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมขาดความรู้ ความเข้าใจ 3. อบรมให้ความรู้เพิ่มเติม 

3. การด าเนินการมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามวัน 
เวลาและสถานท่ีที่ก าหนดไว้เดิม 

4. แจ้งประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ 

12. การประเมินผลโครงการ   
  แผนยุทธศาสตร์กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดและแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ต้องสามารถน าไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ได้แผนยุทธศาสตร์ที่มีทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด และแผนปฏิบัติการประจ าปี อีกทั้งแผนงานและโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจน  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม่ ( / )   โครงการต่อเนื่อง......ปี ปีนี้เป็นปีที่.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2.3) 
 2.3 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....4....กลยุทธ์ที่....4.3..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
            (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล  
  การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เป็นไป
เป็นไปตามตัวชี้วัดภาคบังคับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียนประจ าปี และให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) ในหมวดที่ 5 
การมุ่งเน้นบุคลากร ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นไปในแนวทางเดียวกับยุทธศาสตร์โดยรวม 
  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งในระยะสั้นและตามระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลกลุ่มเงินทุนฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕64) โดยผ่านกระบวนการ HR Scorecard อันจะเป็นการเพ่ิม
สมรรถนะและขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร ตลอดจนท าให้เกิด
การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานอีกด้วย 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
2. เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด     

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕64) ตามแนวทาง HR Scorecard 
3. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. ผลสัมฤทธิ์  

 ผลผลิต  
1. ได้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับ

ทบทวน)  จ านวน 1 ฉบับ 
2. ได้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ฉบับ 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 80 
 ผลลัพธ์   

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีคุณภาพครบถ้วนสามารถน าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานที่ด าเนินการ  
 ไตรมาส 2 - 3  ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือ โรงแรมในเขตจังหวัดนนทบุรี 
หรือ เขตจังหวัดใกล้เคียง 
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7. วิธีการด าเนินการ และแผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. จัดท าโครงการ เสนอ อย.อนุมตั ิ     ฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ      

4. จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล      
เสนอต่อที่ประชุมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

    

5. เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลให ้
คกก.บริหารเงินทุนฯ พิจารณาใหค้วามคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

    

6. ปรับร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคล    
ตามความเห็นของ คกก.บริหารเงินทุนฯ และเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทราบ 

    

7. แจ้งเวียนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล    
ให้ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าท่ีรบัทราบ 

    

8. กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรในกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากร และผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน 25 คน  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ : จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 จ านวน 156,000.-บาท         
                      (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

11. ความเสี่ยงมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

1. การด าเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 1. ติดต่อประสานกับทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องล่วงหน้า 

2. จ านวนผู้เข้าประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จัดให้ส่งแบบตอบรับกลับ 

3. ความรู้ความสามารถของวิทยากรที่ถ่ายทอด 3. คัดสรร ประสานการจัดหาวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ 

12. การประเมินผลโครงการ   
  แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดต้องสามารถ
น าไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมหลังสิ้นสุดโครงการ โดยใช้
แบบสอบถาม  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรในกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล      
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และได้รับรู้รับทราบถึงสิ่งที่องค์กรต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนา  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม่ (   )   โครงการต่อเนื่อง.....ปี ปีนี้เป็นปีที่.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2.3) 
 2.3     ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....4....กลยุทธ์ที่...4.3..... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย ( / )   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. หลักการและเหตุผล  
 ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี  ได้ก าหนดให้ทุน
หมุนเวียนต้องจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economic) และตอบสนองและสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งวิสัยทัศน์   
พันธกิจของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือผลักดันให้พันธกิจของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์  
ที่ตั้งเป้าหมายได ้
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี มีความส าคัญอย่างมากต่อการก าหนดทิศทาง    
การพัฒนาและปรับปรุงระบบ ICT ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
บริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพการก ากับควบคุมการ
จ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ การบริหารคลังวัตถุเสพติด การจัดท าฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการ การให้บริการ
แก่ประชาชนผู้รับริการรวมถึงสถานพยาบาลทั่วประเทศ ตลอดจนโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการใช้งานเฉพาะด้าน          
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาสารสนเทศและดิจิทัลของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
3. เพ่ือให้กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีการน าระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุนภารกิจ

การบริหารจัดการขององค์กรได้อย่างครบถ้วน 
5. ผลสัมฤทธิ์  
 ผลผลิต  

1. ได้แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ฉบับ 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ร้อยละ 80 
 ผลลัพธ์   

แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี มีคุณภาพครบถ้วนสามารถน าไปใช้ได้จริง 

6. ระยะเวลาโครงการ / สถานที่ด าเนินการ  
 ไตรมาส 2 - 3  ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือ โรงแรมในเขตจังหวัดนนทบุรี 
หรือ เขตจังหวัดใกล้เคียง 
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 7. วิธีการด าเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
 โดยการบรรยายถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การระดมความคิดเห็น การจัดแบ่งกลุ่มย่อย 
และการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

กิจกรรม ระยะเวลา (ปี 2563) ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

๑. ขั้นเตรียมการ จัดท าโครงการและประสานงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ขออนุมัติโครงการ 
 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

   ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 
 

๒. ด าเนินการจัดประชุม 

 จัดประชุมการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   

3. จัดท ารา่งแผนปฏิบตัิการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564       

   

4. เสนอร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ คกก. บริหารเงินทุนฯ พิจารณา       
ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

   

5. ปรับร่างแผนปฏิบตัิการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความเห็นของ คกก.บริหารเงินทุนฯ 
และเสนอส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทราบ 

   

6. แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการดิจิทลัและแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ผู้บรหิาร และ เจ้าหน้าท่ีรบัทราบ 

   

8. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 25 คน 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

10. งบประมาณ : จากงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 จ านวน 1650,000.-บาท         
                        (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

11. ความเสี่ยงมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

1. บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดท าแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2. การด าเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมความรู้ เพื่อพัฒนา 
ประสิทธิภาพ 

 ติดต่อประสานการจดัหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

 ติดต่อประสานกับทุกส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งล่วงหน้า 
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12. การประเมินผลโครงการ   
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องสามารถน าไปใช้งาน
จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมหลังสิ้นสุดโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถใช้เป็นกรอบ   
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ICT อันน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารความเสี่ยง (R&M : Risk Management) 

2. ประเภทโครงการ 
  2.1  (   )   โครงการใหม่ (   )   โครงการต่อเนื่อง.....ปี ปีนี้เป็นปีท่ี.......... 
  2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2.3) 
  2.3     ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
   ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่..4....กลยุทธ์ที่..4.3..... 
  2.4   ประเภทโครงการ  
            (   )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย     ( / )   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุมสัมมนา 

3. หลักการและเหตุผล 
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับให้ทุกทุนหมุนเวียนต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน        
โดยก าหนดการประเมินผลจากการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ด้วยการน าเกณฑ์การพิจารณาระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ ควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
จากการควบคุมภายใน 
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ได้เข้าระบบคุณภาพตามข้อก าหนดระบบคุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ISO 9001: 2015 และตามเกณฑ์ความสอดคล้องของข้อก าหนด ต้องด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรมตัวชี้วัด และเพ่ือให้การด าเนินการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการด าเนินการตาม
ข้อก าหนดระบบคุณภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มเงินทุนหมุนเวียน        
ยาเสพติด ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางจัดการความเสี่ยงตามกระบวนงานให้ครบตามกรอบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสามารถด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง       

ให้สอดคล้องตามข้อก าหนด ตามกิจกรรม/กระบวนการให้ครบทุกตัวชี้วัด 
2. เพ่ือสามารถวิเคราะห์ แยกแยะและระบุปัจจัยเสี่ยง ได้ชัดเจน 
3. เพ่ือให้สามารถก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้ครบทุกปัจจัยเสี่ยง 
4. เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน และระดับความรุนแรงของ

ปัจจัยเสี่ยงลดลงตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5. ผลสัมฤทธิ์ (ตัวช้ีวัดโครงการ) 
1. เพ่ือให้ตัวชี้วัดด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบรรลุตามวัตถุประสงค์           

ที่ก าหนด 
2. คู่มือการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวน และเป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านการ

บริหารความเสี่ยง 
3. แผนบริหารความเสี่ยงสามารถด าเนินการได้ครบถ้วน และสามารถลดความรุนแรงของปัจจัย

เสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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6. ระยะเวลา ภายในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 2 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาปีงบประมาณ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

1. จัดท าโครงการ น าเสนอ อย.อนุมตัิโครงการ     ฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน 2. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    

3. จัดท าเอกสาร พร้อมทั้งประสานงานในทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง    

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ      

5. จัดท าเอกสารแผนบริหารความเสีย่งที่ทบทวนแล้ว    

6. น าเสนอร่างแผนบริหารความเสีย่งต่อคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ พิจารณา 

   

7. ปรับปรุง/แกไ้ข/จดัท าเอกสารแผนบริหารความเสี่ยงฉบับ
สมบูรณ ์

8. เสนอ อย.ขออนุมัติใช้แผน และแจง้เวียนเจ้าหน้าท่ี 

8. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดที่เก่ียวข้อง  
                        คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยากร ผู้เกี่ยวข้องและผู้สังเกตการณ์ จ านวน 25 คน 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ :  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

10. สถานที่ด าเนินโครงการ : ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือ โรงแรมในเขตจังหวัดใกล้เคียง 

11. งบประมาณ : งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 100,000 บาท    
                      (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

12. ความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน 
 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

1. จ านวนผู้เข้าอบรม ไม่ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2. ผู้เข้าอบรม ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
3. แผนบริหารความเสี่ยงไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่าง

แท้จริง 
 
 

 เวียนแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบก่อนจัดโครงการ 

 ก าหนดเป้าประสงค์ของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 

 วิเคราะห์ให้ครอบคลุมทุกประเด็น รวมทั้งเสนอแนว
ทางการติดตามหรือด าเนินการให้ผู้บริหารทราบและ
ตัดสินใจ 
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13. การประเมินผลโครงการ 
1. คู่มือบริหารความเสี่ยง 2563 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  

ยาเสพติด พร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร 
2. แผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
3. ผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นไปตามระบบคุณภาพ

มาตรฐาน 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คู่มือบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2563 พร้อมใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
2. มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
3. สามารถติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ และคณะอนุกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้อง 

2. ประเภทโครงการ 
 2.1  (   )   โครงการใหม่ (   )   โครงการต่อเนื่อง.....ปี ปีนี้เป็นปีที่.......... 
 2.2 (   )   ภารกิจพ้ืนฐาน ( / )   ภารกิจยุทธศาสตร์ (โปรดระบุ ข้อ 2.3) 
 2.3     ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง  
  ( / )   แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....4....กลยุทธ์ที่...43...... 
 2.4   ประเภทโครงการ  
            ( / )   โครงการอบรมสัมมนา     (   )   โครงการวิจัย (   )   โครงการพัฒนา 
           (   )   โครงการวิจัยและพัฒนา   ( / )   โครงการประชุม 

3. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  ก าหนดให้ทุนหมุนเวียนมีคณะกรรมการบริหาร

ทุนหมุนเวียน เพ่ือท าหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับบันทึก
ข้อตกลงการประเมินผลการด านินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ ก าหนดตัวชี้วัดด้านบทบาทคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ในการก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการบริหารจัดการและติดตามผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวีบยน 

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงได้น ากรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ       
โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการในแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน จึงได้ก าหนดให้มีโครงการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนขึ้น เพ่ือให้การก ากับติดตามบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้คณะกรรมการมีการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงานของกลุ่มเงินหมุนเวียนยาเสพติด 
2. เพ่ือให้คณะอนุกรรมการ ได้ติดตามผลการด าเนินงานในส่วนที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
3. เพ่ือวางแผนพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย ที่รัฐบาลก าหนด 

5. ผลสัมฤทธิ์ 
ผลผลิต   
1. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด   
2. มีรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
3. มีรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด   

ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด 

6. ระยะเวลา   
ภายในปีงบประมาณ 2563 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563 

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

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารเงินทุนฯ อย่างน้อย 6 
ครั้ง/ปี 

            ฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน 

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารเงินทุนฯ อย่างน้อย 6 
ครั้ง/ปี 

            

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพ
ติด เพื่อก าหนดแนวทงการ
พัฒนาองค์กร อย่างน้อย 3 
ครั้ง/ปี 

            

หมายเหตุ แผนงาน/โครงการ สามารถปรับเปลี่ยนก าหนด วันเวลาได้ตามความเหมาะสม 

8. กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน          
                        ยาเสพติด คณะอนุกรรมการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และผู้เกี่ยวข้อง 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

10. สถานที่ด าเนินโครงการ : ห้องประชุมภายในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือ/นอกสถานที่ 

11. งบประมาณด าเนินงาน : งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  
                                     372,000.- บาท      (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

12. ความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

1. ก าหนดการประชุมไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
2. ไม่ครบองค์ประชุม 

1. จัดเตรียมแผนงานล่วงหน้า (แผนปีปฏิทิน) เพื่อ
จองวันประชุมของประธานฯ 

2. ประสานคณะกรรมการการเพื่อนัดประชุมวันที่
คณะกรรมการพร้อมที่สุด 

13. การประเมินผลโครงการ 
  ประเมินผลการด าเนินโครงการตามกิจกรรม และรายงานการประชุม 

14  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ระดับคะแนนประเมินผลด้านบทบาทคณะกรรมการมีคะแนนเท่ากับ หรือมากกว่าปีที่ผ่านมาและ 
ผลการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดีขึ้นทุกปี 
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รายนามคณะผูจั้ดท า…. 
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 

 
คณะที่ปรึกษาจัดท าทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560-2564 

 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ( นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์) 
 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์) 
 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 ผู้อ านวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ภก.มรกต จรูญวรรธนะ)  

 
วิทยากรที่ปรึกษาจัดท าทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560-2564 

 ดร.อรุณ เรืองศิลป์กลการ อาจารย์ประจ าจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง ผู้อ านวยการด้านการเงิน บ.เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จากัด (มหาชน)  

 

คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560-2564 
 เจ้าหน้าที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 

ติดต่อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น 
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสตติด 
 โทรศัพท์ 0-2590-7718 
 โทรสาร 0-2590-7743 
 E-mail : wruanhan@fda.moph.go.th 
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