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เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ประจำปีบัญชี 2566 
 
 

ความเป็นมา  
  

 กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
มีภารกิจในการจัดหายาเสพติดให้โทษประเภท 2 และประเภท 4 และวัตถุ 
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 เพื่อให้บริการแก่สถานพยาบาล 
ทุกประเภททั้งภาครัฐ และเอกชน ในการนี้กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการดำเนินงานในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียน มีภารกิจ
จัดหาและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
และวัตถุที ่ออกฤทธิ ์ต่อจิตและประสาท เพื่อสำหรับใช้ในทางการแพทย์ 
วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกคำสั ่งสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ที่ 213/2553 โดยอาศัยอำนาจตามความ 
ในมาตรา 36 ประกอบกับมาตรา 17 แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเง ินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 จัดตั้งกลุ่มเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพติดให้เป็นหน่วยงานภายในและมีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานภายใต้  
การกำก ับด ูแลของ เลขาธ ิการคณะกรรมการอาหารและยาและ
คณะกรรมการอำนวยการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 

 

  
วิสัยทัศน์  

 
องค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม 

  
ภารกิจหลัก  
 

1. จัดหาและจําหนายวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรมอยาง เพียงพอต
อความตองการของประเทศ 

2. สนับสนุนการควบคุม กํากับ ติดตามการใชวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค์ 
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วัตถุประสงค์จัดตั้ง  
 

เพื่อ ซื้อ ขาย ผลิต ยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอะซิติค แอนไฮไดรด์ และอะซิติคคลอไรด์ 
เพื่อสำหรับใช้ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 
 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคงและ ความปลอดภัยของวัตถุ เสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตรและ  
                   อุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเขมแข็งทาง การเงิน 
ยุทธศาสตรที่ 3 องคกรเปนเลิศ 
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ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการดำเนินงาน 

➢ มีการจัดทำแผนจดัหาวัตถุเสพติดล่วงหน้า และการ
ดำเนินงานในการจำหนา่ยวัตถุเสพติด รวมถึงการส่ง
มอบทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ ทำ
ให้มีวัตถุเสพติดเพียงพอต่อความตอ้งการตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

➢ มีการพัฒนาระบบติดตามการรกะจายยา ในการ
ติดตามการสั่งซื้อ และการจัดส่งวัตถุเสพติด รวมถึง
มีการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลยืนยันตัวตน
ของผู้รับอนุญาต จากผู้ที่จัดส่งงยาทางไปรษณียและ
รับยาหนารานไดทุกคำขอซื้อ 

➢ ในปีบัญชี 2564 กองทุนฯ มีผลคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
3.5428 คะแนน ลดลงจากปีบัญชี 2563 เท่ากับ 
0.7109 คะแนน เนื ่องจากมีการบร ิหารส ินค้า
คงเหลือได้เพียง 6.01 รอบ และมีความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 71.43 ลดลงจากปีก่อน
หน้า เนื่องจากปญหาสภาวะการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส โคโรนา-2019 (โควิด-19) ที่สงผลกระ
ทบตอกระบวนการทำงาน   

  

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 6 คะแนนรวม

2563 4.7878 3.4733 4.5 4.5972 4.6438 3 4.2537

2564 3.1667 2.143 5 4.5833 4.6 4 3.5428

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

ผลการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2563 - 2564
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ตารางแสดงผลการประเมินของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีบัญชี 2566 
 

 
  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้
คะแนน

ถ่วงน  าหนัก
ด้านท่ี 1 การเงิน 10 3.1667
 1.1 ค่าใช้จ่ายบริหารงานต่อรายได้รวม ร้อยละ 5 5.5 5.34 5.18 5.02 4.86 4.78 5.0000 0.2500
 1.2 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ เท่า 5 5.91 6.21 6.51 6.81 7.11 6.01 1.3333 0.0667
ด้านท่ี 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 20 2.1430
 2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวช้ีวัดร่วม)

ระดับ 10 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.2000

 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 10 65 70 75 80 85 71.43 2.2860 0.2286
ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ 35 5.0000
 3.1 ระดับความส าเร็จการมีวัตถุเสพติดท่ีใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและ
ทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ

ระดับ 12 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.6000

 3.2 ความส าเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือเข้าสู่ระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล

เร่ือง 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000

 3.3 ความส าเร็จของการพัฒนาระบบส าหรับติดตามการกระจายยา ระดับ 13 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.6500
ด้านท่ี 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 15 4.5833
 4.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.65 4.6500 0.2325
 4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500
 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.1 4.1000 0.2050
ด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน
 พนักงาน และลูกจ้าง

10 4.6000

 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.7 4.7000 0.2350
 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.5 4.5000 0.2250
ด้านท่ี 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 10 4.0000
 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายท่ีได้รับอนุมัติ ระดับ 5 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.1500
 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุน
หมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

น  าหนักรวม 100 คะแนนรวม 4.0428
หัก (1) 0.5000
หัก (2)
หัก (3)

คะแนนรวม 3.5428

ค่าเกณฑ์วัดปี 2564 ผลการด าเนินงาน
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด

น  าหนัก
(ร้อยละ)
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ข้อสังเกตที่เกี่ยวข้อง 

1. ข้อสังเกตของคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 
บัญชี 2565 
- ไม่มี – 
 
 
 

2. ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินของทุนหมุนเวียนของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ปีบัญชีล่าสุด (ปีบัญชี 2564) 
- ไม่มี – 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ประเด็นสำคัญ และข้อสังเกตของคณะทำงานฯ ที่ผ่านมา ในการกำหนดตัวชี้วัด 
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เกณฑ์วัดการดำเนินงาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ค่าเกณฑ์วัด การปรับค่า

เกณฑ์วัด 2563 2564 2565e ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ด้านที่ 1 การเงิน       10            
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายบริหารตอ่รายได้รวม ร้อยละ 4.43 4.78 5.16 5 5.20 5.00 4.80 4.60 4.40  +/- 0.2 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ เท่า 6.98 6.01 5.03 5 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 -/+ 0.6 
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     20       
ตัวชี้วัดที ่2.1 การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีสว่นได ้
ส่วนเสยี 

ระดับ 76.05 71.43 77.03 5 73 76 79 82 85 -/+3 

ตัวชี้วัดที ่2.2 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้
สถานพยาบาล ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น (ตชว 
ใหม่) 

ระดับ    5 1 2 3 4 5 -/+1 

ตัวชี้วัดที ่2.3 ร้อยละของสดัส่วนการใช้วัตถุเสพติดทาง
การแพทย์ที่ผลติภายในประเทศเทียบกับการนำเข้าจาก
ต่างประเทศ  

ร้อยละ 76 99 85 10 76 78.7 81.3 84 86.7 -/+2.67 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ     35       
ตัวชี้วัดที ่3.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการจำหน่ายยากลุ่ม 
OPIOIDs ต่อความต้องการของสถานพยาบาล 

ร้อยละ - - 4 15 2.0 2.5 3.0 3.5 4 0.5 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการมีวัตถุเสพติดทาง
การแพทย์เพียงพอ และทันเวลาตามกำหนด 

ระดับ   4 
 

10 1 2 3 4 5 -/+1 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ SLA 

ร้อยละ   93 10 80 85 90 95 100 -/+5 
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เกณฑ์วัดการดำเนินงาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ค่าเกณฑ์วัด การปรับค่า

เกณฑ์วัด 2563 2564 2565e ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ด้านที ่4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน     15       
ตัวชี้วัดที ่4.1 การบร ิหารความเส ี ่ยงและการควบคุม
ภายใน 

ระดับ 4.9667 
 

4.6500 
 

N/A 5 1 2 3 4 5 -/+ 1 

ตัวชี้วัดที ่4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5.0000 5.0000 N/A 5 1 2 3 4 5 -/+ 1 
ตัวชี้วัดที ่4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดับ 3.8250 4.1000 N/A 5 1 2 3 4 5 -/+ 1 

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
           ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 

    10       

ตัวชี้วัดที ่5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับ 4.8000 4.6000 N/A 5 1 2 3 4 5 -/+ 1 
ตัวชี้วัดที ่5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ระดับ 4.4875 4.5000 N/A 5 1 2 3 4 5 -/+ 1 

ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/
กระทรวงการคลัง 

    10       

ตัวชี้วัดที ่6.1  การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย 
 ที่ได้รับอนุมตั ิ

ระดับ 1.0000 3.0000 N/A 5 1 2 3 4 5 -/+ 1 

ตัวชี้วัดที ่6.2  การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบ 
 การจ่ายเงิน และการรับเงินของทุน
หมุนเวียน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ระดับ 5.0000 5.0000 N/A 5 1 - - - 5  
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คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 
 

ตัวชี้วัด คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 
ด้านที่ 1 การเงิน   
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายไดร้วม - สูตรการคำนวณ :  ค่าใช้จ่ายบริหารปีบัญชี 2566  x  100 

                                รายได้รวมปีบัญชี 2566 
ค่าใช้จ่ายบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าจ้าง ค่าตอบแทน คา่ขนส่งไปรษณีย์ ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าตอบแทน  ค่า

น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าแบบพิมพ์คำขอซื้อและแบบฟอรม์  ค่าซอ่มแซม
ครุภณัฑ์ ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด ค่าสาธารณูปโภค ค่าอบรม ค่าใช้จ่ายไปราชการ ค่าจ้างบันทึกข้อมูล  ค่าจา้งเหมา
งานเงินทุนฯ ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าอุปกรณ์ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ค่าจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี  รายจา่ยค่าปรับภาษีมูลคา่เพิ่ม  ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
ค่าปรับภาษ ีค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าเบี้ยประกันภยั และคา่จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบ ทั้งนีไ้มร่วมคา่เสื่อม
ราคา และค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม  

รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2 และประเภท 4 
 และวัตถุออกฤทธิป์ระเภท 2 แบบพิมพ์ ย.ส. 5 และรายได้อื่นๆ 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ   
สูตรการคำนวณ :        ต้นทุนขาย ปีบัญชี 2566           

             สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย ปีบัญชี 2566 
 

สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย  =  (สินค้าคงเหลือต้นปีบญัชี 2566 + สินคา้คงเหลือปลายปีบัญชี 2566)                                                                                                          
                                                             2                                                    

หมายเหตุ : ไม่นับรวมปริมาณยาจำเป็นที่ใช้สำรอง กรณีฉุกเฉิน และเพื่อความมั่นคงของประเทศ และPseudoephedrine 
(วัตถุดิบ) เฉพาะที่หมดอาย ุ
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ตัวชี้วัด คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ ส่วนเสีย  

 
 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ประจำบัญชี 2566 แบ่งการสำรวจครอบคลมุทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) ผู้ซื้อวัตถุเสพติด จาก อย. 
(2) ผู้ขายวัตถุเสพติด ให้ อย. 

โดยที่ : กำหนดให้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและประมวลผลโดยบุคคลภายนอก ทั้งที่เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการให้บริการของเงินทุนฯได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผลการสำรวจมีความน่าเชื่อถือกำหนดสูตรคำนวณ : จำนวนของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด x 100 
                                                        จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
- ร้อยละของผู้มาใช้บริการที่มีความพึงพอใจระดับ 4 (พึงพอใจ) และระดับ 5 (พึงพอใจมาก) เทียบกับจำนวนผู้ใช้บริการที่มีการ

สำรวจท้ังหมด ใช้แบบสอบถามรวมทั้งการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยกำหนดความพึงพอใจตาม Likert Scale 
ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายของแต่ละระดับเป็นดังต่อไปนี้ ระดับที่ 1 หมายถึง ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน และระดับที่ 2 
หมายถึง ควรปรับปรุง ระดับที่ 3 หมายถึง   ปานกลาง ระดับที่ 4 หมายถึง พึงพอใจ และระดับที่ 5 หมายถึง พึงพอใจมาก 

- แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ก่อนการดำเนินการสำรวจต้องได้รับการพิจารณาร่วมกบั
กรมบัญชีกลางและบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

- การสำรวจอยา่งน้อยครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
-     ความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
-     ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือข้ันตอนการให้บริการ 
-     ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

      -     ความพึงพอใจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เงื่อนไข :  
ทุนหมุนเวียนจะต้องนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี 2565 มาวิเคราะห์ร่วมกับสารสนเทศอื่น
ที่รวบรวมได้จากช่องทางการติดต่อสื ่อสารต่าง ๆ อาทิ ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของทุนหมุนเวียนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปีบัญชี 2566 และ
นำเสนอต่อผู้บริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ แผนปรับปรุงดังกล่าวจะต้องระบุโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดำเนินการ รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ ณ สิ้นปีบัญชี 2566 ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หาก
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ตัวชี้วัด คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 

โครงการ/กิจกรรมใดดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และ/หรือไม่สามารถระบุผลลัพธ์จากการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน กรณีดังกล่าวจะ
ปรับลดคะแนนตัวช้ีวัดนี้ 0.5000 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้
สถานพยาบาล ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์
เพิ่มขึ้น 
 

- ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้สถานพยาบาลใช้บริการผา่นระบบออนไลน ์
 

ระดับ 1 จัดทำแผนส่งเสริมการใช้งานผ่านระบบออนไลน์แล้วเสรจ็ รวมถึงไดร้ับความเห็นชอบ
จากคกก.บริหารฯเงินทุนฯ 

ระดับ 2 เงินทุนฯสามารถดำเนินการทดสอบและปรับปรุงระบบออนไลน์ให้พร้อมใช้งานได้แล้วเสร็จ 

ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนฯที่กำหนด โดยมีสถานพยาบาลมาใช้บริการผ่านระบบเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 

ระดับ 4 ดำเนินการตามแผนฯที่กำหนด โดยมีสถานพยาบาลมาใช้บริการผ่านระบบเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 

ระดับ 5 ดำเนินการตามแผนฯที่กำหนด โดยมีสถานพยาบาลมาใช้บริการผ่านระบบเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 และเงินทุนฯต้องมีการสำรวจความคิดเห็นการใช้งานระบบออนไลน์และ
นำมาจัดทำแผนการปรับปรุง  



รายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ทางการเงิน สภาพขอ้เท็จจริง ปัญหาและขอ้เสนอแนะ และร่างตัวชีว้ัด นำ้หนัก เป้าหมาย 
ในการประเมินผลการดำเนินงานของทนุหมุนเวียน (Pre-Position Paper : PPP) ประจำปีบัญช ี2566 

 

12 
 

ตัวชี้วัด คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 

ตัวชี้วัดที ่2.3 ร้อยละของสดัส่วนการใช้วัตถุเสพติดทาง
การแพทย์ที่ผลติภายในประเทศเทียบกับการ
นำเข้าจากต่างประเทศ 

- พิจารณาจากร้อยละของสัดส่วนการใช้วัตถุเสพติดทางการแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศเทียบกับการนำเข้าจากต่างประเทศ 

เพื่อให้มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการผลิตวัตถุเสพติดใช้
เองในประเทศ  

 
ร้อยละของสดัส่วนการใช้วัตถุเสพติดทางการแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศ 
สูตรการคำนวณ :              ปริมาณการใช้วัตถุเสพติดทางการแพทย์ที่ผลติภายในประเทศปีบญัชี 2566   X 100        

      ปริมาณการใช้วัตถุเสพติดทางการแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศปีบญัชี 2566 
 

โดยที่ ปริมาณการใช้วัตถุเสพติดทางการแพทย์ วัดจากความต้องการใช้ยา Fentanyl inj. และ Midazolam inj. ของป ี2566 
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ตัวชี้วัด คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ   

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการจำหน่ายยากลุ่ม 
OPIOIDs ต่อความต้องการของสถานพยาบาล 

 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้ยากลุ่ม OPIOIDs  โดยวดัจาก  
                 ยอดจำหน่ายยากลุม่ OPIOIDs ปีบัญชี 2566 -  ยอดจำหน่ายยากลุ่ม OPIOIDs ปีบัญชี 2565 x 100 
                                       ยอดจำหน่ายยากลุม่ OPIOIDs ของปีบัญชี 2565 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการมีวัตถุเสพติดทาง
การแพทย์เพียงพอ และทันเวลาตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

- ระดับความสำเร็จของการมีวัตถุเสพติดทางการแพทย์ ตามแผนจดัหาวัตถุเสพตดิประจำปีบญัชี 2565 โดยมีการบันทึกข้อมลูทุก
เดือน รายงานผลรายไตรมาส ซึ่งขอ้มูลประกอบด้วย จำนวนครั้งและปริมาณต่อครั้งท่ีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ไม่เพียงพอ
หรือทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ โดย 
ระดับ 1 มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ เพียงพอและทันเวลาตามความตอ้งการของผู้รับบริการ 

ได้ร้อยละ 75 ของรายการวัตถุเสพติดทั้งหมด ในปีบัญชี 2566 
ระดับ 2 มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ เพียงพอและทันเวลาตามความตอ้งการของผู้รับบริการ 

ได้ร้อยละ 80 ของรายการวัตถุเสพติดทั้งหมด ในปีบัญชี 2566 
ระดับ 3 มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ เพียงพอและทันเวลาตามความตอ้งการของผู้รับบริการ 

ได้ร้อยละ 85 ของรายการวัตถุเสพติดทั้งหมด ในปีบัญชี 2566 
ระดับ 4 มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ เพียงพอและทันเวลาตามความตอ้งการของผู้รับบริการ 

ได้ร้อยละ 90 ของรายการวัตถุเสพติดทั้งหมด ในปีบัญชี 2566 
ระดับ 5 มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ เพียงพอและทันเวลาตามความตอ้งการของผู้รับบริการ 

ได้ร้อยละ 100 ของรายการวัตถุเสพติดทั้งหมด ในปีบัญชี 2566 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.3  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม 
มาตฐานคุณภาพการให้บริการ SLA 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินการตามมาตรฐาน คุณภาพการใหบ้ริการ ท่ีกำหนดจากคู่มือการปฏบิัติงาน (SOP) ทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีผ่านมาตรฐานจากการตรวจสอบของ ตสน.ต้นสังกัด 
 
สูตรคำนวณ : จำนวนกระบวนการที่ดำเนินการผ่านคณุภาพมาตรฐาน SLA x 100 
                             จำนวนกระบวนการที่กำหนดมาตรฐาน SLA ทั้งหมด  
(ข้อมูลฐาน ผ่านมาตรฐานจาก ตสน. ต้นสังกัดจำนวน 46 กระบวนงาน) 
 



รายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ทางการเงิน สภาพขอ้เท็จจริง ปัญหาและขอ้เสนอแนะ และร่างตัวชีว้ัด นำ้หนัก เป้าหมาย 
ในการประเมินผลการดำเนินงานของทนุหมุนเวียน (Pre-Position Paper : PPP) ประจำปีบัญช ี2566 

 

14 
 

  



รายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ทางการเงิน สภาพขอ้เท็จจริง ปัญหาและขอ้เสนอแนะ และร่างตัวชีว้ัด นำ้หนัก เป้าหมาย 
ในการประเมินผลการดำเนินงานของทนุหมุนเวียน (Pre-Position Paper : PPP) ประจำปีบัญช ี2566 

 

15 
 

ตัวชี้วัด คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน   
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
- พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน กำหนดเกณฑ์

ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 7) พิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวมทั้ง

การจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหารขององค์กร 
2. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 8) พิจารณาจากการกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงซึ่ง

ปรากฏผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบท่ีดีอย่างครบถ้วน  
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 45) พิจารณาจากการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยการนำเกณฑ์การพิจารณาระบบ

การควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุปัจจัยเสี ่ยงระดับองค์กร และการพิจารณาระดับความเสี ่ยง ที่เหลืออยู่ 
(Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน และปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรสามารถประเมินระดับความรุนแรงทั้งโอกาสและ
ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงได้ครบทุกปัจจัยเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้ง
การนำฐานข้อมูลมาใช้ในการพิจารณากำหนดระดับความรุนแรง และปัจจัยเสี่ยงที่เกินกว่าระดับความรุนแรงที่กำหนดมีการ
กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรครบทุกปัจจัยเสีย่งระดบัองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่
ละทางเลือกในการจัดการของทุกปัจจัยเสี่ยง  

4. กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
โดยผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรอง 

5. สารสนเทศและการสื ่อสาร (ร ้อยละ 25) พิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการติดตามการดำเนินกิจกรรม 
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาผ่านการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน และความเสี่ยงระดับ
องค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

6. การติดตามผลและการประเม ินผล (ร ้อยละ 5) พิจารณาจากการประเม ินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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ตัวชี้วัด คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 

ตัวชี้วัดที่ 4.2  การตรวจสอบภายใน 
 

- พิจารณาจากระดับความสำเร ็จในการเพิ ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลัก  
ที่สำคัญ ดังนี ้

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 45) พิจารณาจากการได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานต้นสังกัด และได้รับรายงานผลการตรวจสอบโดยมีการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน และคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในของทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ 

2. การประชุมปิดการตรวจสอบ (ร้อยละ 15) พิจารณาจากผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ ครบถ้วนทุก
ครั้งที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งมีการหารือประเด็นการดำเนินงานเพื่อแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานแก้ไข และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ครบถ้วนทุกประเด็นที ่ผู้
ตรวจสอบภายในได้มอบข้อเสนอแนะ 

3. การปฏิบัต ิงานตามข้อเสนอแนะที ่ได้ร ับจากการตรวจสอบ (ร ้อยละ 35) พิจารณาจากการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
และแก้ไขแล้วได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานแก้ไขดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ทุน
หมุนเวียน 

4. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบ (ร้อยละ 5) พิจารณาจากทุนหมุนเวียนมีการรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงประจำปี ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน รายงานให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในต้นสังกัด เพื่อการวางแผนตรวจสอบ
ประจำปีต่อไป 
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ตัวชี้วัด คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 

ตัวชี้วัดที่ 4.3  การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล - พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจาก
ประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการจัดทำ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการระยะยาว 
ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สำคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน และ
การจัดให้มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน ทั้งนี้ 
หากทุนหมุนเวียนไม่มีโครงสร้างทุนหมุนเวียน (หน่วยงาน/ฝ่าย) ที่รับผิดชอบด้าน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือใช้
หน่วยงานของต้นสังกัดทุนหมุนเวียนสามารถใช้แผนฯ ของต้นสังกัดได้ อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนต้องสรุปแผนฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับทุนหมุนเวียนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
สำคัญ และต้องสรุปแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการมีองค์ประกอบหลักท่ีดีครบถ้วน 

2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (ร้อยละ 90) พิจารณาจาก  
1.1 การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารทุน

หมุนเวียน (EIS/MIS) (ร้อยละ 35) 
1.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25) 

ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญ
ของภาครัฐ  (ร้อยละ 30) 
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ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลกูจ้าง 

  

ตัวชี้วัดที ่5.1  บ ทบ า ทค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ิ ห า รทุ น
หมุนเวียน 

- พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กำหนดเกณฑ์ ประเมินผลจาก
ประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้ 

1. การจัดให้มหีรือทบทวนแผนปฏบิตัิการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปบีัญชี 2567 (ร้อยละ 30) พิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนดให้มหีรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีบญัชี 2567 ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคณุภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จดัตั้งรวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นได้แก่   

1) การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์จดัตั้ง และพันธกิจของทุนหมุนเวียน  
(ร้อยละ 15) 

2) การจัดให้มหีรือทบทวนแผนปฏบิตัิการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปบีัญชี 2567 ที่มีคุณภาพและ
ระบุองค์ประกอบสำคญัครบถ้วน (ร้อยละ 15) 

2. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25) พิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนตามระบบการ
บริหารจัดการที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ระบบ
บริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วน เพียงพอ
และสม่ำเสมอท้ังปี 

3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25) พิจารณาจากการประเมินผลผู้บรหิารทุนหมุนเวียนที่เป็นระบบ 
โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้อง และเช่ือมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายของทุนหมุนเวียน 

4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ ทันกาล 

5. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 10) พิจารณาจากผลคะแนนของทุน
หมุนเวียนประจำปี ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัดที ่5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการ
บริหาร 
จัดการ) 

- พิจารณาจากการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม 3 มิติหลัก ได้แก่  
1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี (HR Master Plan)  
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource 

Development : HRD) 
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3. สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) โดยการประเมินผลจะมุ่งเน้น  
• รูปแบบ (Form) พิจารณาจากการมียุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ กระบวนการ ระบบ เครื่องมือที่มีความเพียงพอและสอดคล้องต่อการ

ดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน 
• เนื ้อหาสาระ (Substance) พิจารณาจากยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ กระบวนการ ระบบ เครื ่องมือด้านบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลขององค์กรเกิดจากการสังเคราะห์และการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ 
• การดำเนินงาน (Implementation) พิจารณาจากยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ กระบวนการ ระบบ เครื่องมือ ได้ถูกนำมาใช้ได้อย่าง

ครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
• ผลสัมฤทธิ์ (Result) พิจารณาจากผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้ตามเป้าหมาย และ/หรือดีกว่าปีที่ผ่านมา และ/หรือดีกว่าคู่เทียบใน

อุตสาหกรรม โดยผลผลิต/ผลลัพธ์ดังกล่าวต้องสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงจากกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ การประเมินผลทั้ง 3 มิติหลักข้างต้น มีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้  

1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี (HR Master plan) (ร้อยละ 
35) เป็นการประเมินคุณภาพแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปี (ระยะสั้นและระยะยาว) ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน  

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Development : HRD) (ร ้อยละ 50) เป็นการประเมินระบบงานด้าน HRM ได้แก่ การจัดการอัตรากำลัง (Workforce 
Management) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของทุนหมุนเวียน (Performance Management) และด้าน HRD 
ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่งระยะยาว (Development Roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจำปี (Individual 
Development Plan : IDP) การพฒันากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Management) การคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรกลุ่ม
ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)  

3. สภาพแวดล้อมที ่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) (ร ้อยละ 15) เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
ที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน ได้แก่ การสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร (Employee 
Engagement & Satisfaction) ความปลอดภัย/สุขอนามัย/สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety/Health/Environment : SHE) ระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Information System: HRIS) 
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ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง   
ตัวชี้วัดที ่6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับ

อนุมัติ 
- พิจารณาจากความสำเร็จในการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ พิจารณาจากการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบ

ลงทุน ประจำปบีัญชี 2566 และการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปบีัญชี 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เกณฑ์การประเมินผล  
 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) ร้อยละการใช้จ่าย 
งบลงทุนเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายงบ
ลงทุน ประจำปบีัญชี 
2566 

50 ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 12 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 9 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 6 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 3 

ใช้จ่ายได ้
ตามมติ ครม. 

2) ร้อยละการใช้จ่าย 
ภาพรวมเทียบกับ
แผนการใช้จ่าย
ภาพรวม ประจำปี
บัญชี 2566 

50 ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 12 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 9 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 6 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 3 

ใช้จ่ายได ้
ตามมติ ครม. 
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ตัวชี้วัดที ่6.2 การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการ
จ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

- พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เกณฑ์การประเมินผล  

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

การดำเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบการจ่ายเงินและการรับเงิน
ของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

100 ทุนหมุนเวียนดำเนินการ
จ่ายเงินและรับเงิน 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

- - - ทุนหมุนเวียนสามารถ
ดำเนินการจ่ายเงิน

และรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกสไ์ดร้้อยละ 

100 ของกิจกรรม
การรับ - จ่ายทั้งหมด 
(ครบถ้วนทุกกิจกรรม) 
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เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2560 2561 2562 2563 2564
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,472,338,082.39   1,734,886,527.45   1,819,275,090.95    1,965,067,236.61        2,173,130,854.58        
ลูกหน้ีการค้า 141,556,565.04      180,508,416.02      251,373,946.74       171,343,282.86           217,737,629.12           
ลูกหน้ีอ่ืนระยะส้ัน 303,903.80             1,024,539.55          334,969.26               312,100.90                   207,760.00                  
สินค้าคงเหลือ 289,807,716.56      249,208,428.40      256,098,077.86       267,382,677.10           278,513,441.26           
วัสดุคงเหลือ 150,295.59             182,201.85             327,490.96               423,593.79                   360,611.76                  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 473,039.20             803,172.48             1,154,591.89            1,129,340.30                4,625,995.29               
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,904,629,602.58  2,166,613,285.75  2,328,564,167.66   2,405,658,231.56      2,674,576,292.01      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 147,489,406.35      140,099,671.73      134,398,904.57       129,833,388.85           124,459,793.84           
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 244,854.42             190,077.16             1,451,211.11            4,538,532.20                8,959,545.17               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,972,890.00          1,972,890.00          1,972,890.00            1,972,890.00                1,972,890.00               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 149,707,150.77    142,262,638.89    137,823,005.68     136,344,811.05         135,392,229.01        

รวมสินทรัพย์ 2,054,336,753.35  2,308,875,924.64  2,466,387,173.34   2,542,003,042.61      2,809,968,521.01      

หนี สิน
หนี สินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการค้า 29,993,188.60        50,761,698.35        19,250,759.00          34,196,320.83             174,692,649.52           
เจ้าหน้ีอ่ืนระยะส้ัน 641,403.63             660,603.94             2,008,526.01            3,553,783.25                1,282,855.18               
เงินรับฝากระยะส้ัน - 529,887.66             - -                                 -                                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,647,811.88        59,223,880.04        118,737,243.30       45,793,335.85             55,622,103.22             
รวมหนี สินหมุนเวียน 46,282,404.11      111,176,069.99    139,996,528.31      83,543,439.93          231,597,607.92        

หนี สินไม่หมุนเวียน
เงินรับฝากระยะยาว 11,825,466.00        11,839,863.40        15,011,480.15          17,695,823.47             24,289,104.19             
เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 13,950.00                7,750.00                  21,105.56                 12,224.23                     4,888.90                       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,560.00                15,560.00                14,360.00                 14,360.00                     14,360.00                     
รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 11,854,976.00      11,863,173.40      15,046,945.71       17,722,407.70          24,308,353.09          

รวมหนี สิน 58,137,380.11      123,039,243.39    155,043,474.02     101,265,847.63        255,905,961.01        

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 1,996,199,373.24   2,185,836,681.25   2,311,343,699.32    2,440,737,194.98        2,554,062,560.01        

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 2,054,336,753.35  2,308,875,924.64  2,466,387,173.34   2,542,003,042.61      2,809,968,521.02      

หน่วย:บาท 
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 ก-3 

เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
งบรายได้และค่าใชจ้่าย 

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 - สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

 

 

2560 2561 2562 2563 2564
รายได้

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 755,186,150.49        830,564,652.64      838,734,234.88        864,326,605.28      928,466,107.15        
รายได้จากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 6,200.00                  37,481.00              8,644.44                 44,863.83             14,909.33                
รายได้อ่ืน 5,011,346.31            17,336,149.05        1,640,942.84           4,884,294.04         5,984,518.32           

รวมรายได้ 760,203,696.80     847,938,282.69   840,383,822.16     869,255,763.15   934,465,534.80     

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 18,835,380.17          20,042,656.75        20,821,600.73         21,806,020.28       23,105,979.39          
ค่าบ าเหน็จบ านาญ 1,268,873.00            - 1,028,553.00           667,067.50            1,002,375.00           
ค่าตอบแทน 3,580.00                  3,225.00                14,280.00               4,453.00               8,400.00                 
ค่าใช้สอย 11,389,814.52          11,699,856.89        11,927,386.86         11,530,108.60       9,134,046.69           
ค่าวัสดุ 3,086,115.95            2,898,414.38          3,015,236.65           3,935,710.19         3,863,641.46           
ค่าสาธารณูปโภค 5,928,061.73            6,380,877.58          7,134,597.82           7,136,342.41         8,796,264.92           
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ 550,102,249.86        594,348,092.88      660,777,207.95        684,218,959.00      758,354,739.67        
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 9,801,057.67            8,595,960.79          8,418,850.61           7,971,449.90         10,860,570.54          
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 393,539,799.36        16,675,697.90        1,008,332.42           2,278,863.26         5,580,079.35           

รวมค่าใช้จ่าย 993,954,932.26     660,644,782.17   714,146,046.04     739,548,974.14   820,706,097.02     
รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (233,751,235.46)    187,293,500.52   126,237,776.12     129,706,789.01   113,759,437.78     

หน่วย:บาท 


