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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์
ประจ าป ี2564 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ป ี2564 

SO1 (P1) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New 
Product Development) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน 

(Supply Chain 
Management) 

1.1 แผนการวิจยัและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด (Effective 
R&D) 

1.1.1 จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ทะเบียน                   รายการ 6 เป็นไปตามแผน 
1.1.2 จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด รายการ 5 เป็นไปตามแผน 
1.1.3 ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อก
จ าหน่าย 

ล้านบาท 1,200  เป็นไปตามแผน 

SO2 (P6) การสร้าง
เครือข่าย (R&D 
Network) 

 1.2 แผนการสร้างเครือข่ายด้าน
วิจัยและพัฒนา (R&D Network) 

1.2.1 จ านวนเครือข่ายด้านการวิจัย เครือข่าย 2  เป็นไปตามแผน 

SO3 (P11) การบริหาร
การผลิตของโรงงานรังสิต 
ระยะที่ 2 (Rungsit 
Factory Phase-II) 

 1.3 แผนการบริหารการผลิตของ
โรงงานรังสิต ระยะที่ 2 (Rungsit 
FactoryPhase-II)  

1.3.1 ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนย่อย (MD1) 

ระดับ 5 จัดท าและรวบรวมแผนแต่ละดา้น
แล้วเสร็จ (ระดับ 1) 

SO4 (P3) การจัดการหว่ง
โซ่อุปทาน (Supply 
Chain Management) 

 1.4 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อ
เพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิต 
(Lean & Efficient 
Manufacturing) 

1.4.1 ก าหนดวิธกีารวัด efficiency (CP2) ระดับ 5 ได้วิธีวัด Efficiency ที่เหมาะสม
ถูกต้อง (ระดับ 2) 

  1.5 แผนการจัดการด้านโลจิสติกส์
และการขนส่งเพื่อสร้างความ
คล่องตัวของ Supply Chain 
(Logistics & DC Strategy) 

1.5.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานได้ตามแผน 

ร้อยละ มากกว่า 90% เป็นไปตามแผน 

  1.6 แผนบูรณาการการจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Supply 
Chain (Supply Chain 
Alignment) 

1.6.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานได้ตามแผน 

ร้อยละ มากกว่า 90% เป็นไปตามแผน 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การเภสัชกรรมประจ าปี 2564 

สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 
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SO5 (P7) การสร้าง
พันธมิตรและคู่ความร่วมมือ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Alliance) 

 1.7 แผนการสร้างพันธมิตรและ
คู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ ์
(Strategic Alliance) 

1.7.1 จ านวนรายการในการจัดท า SMI 
กับผู้ผลิตวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น 

รายการ ไม่ต่ ากว่า 5 รายการ/ป ี เป็นไปตามแผน 

   1.7.2 ยอดขายรวมลกูค้าต่างประเทศ ล้านบาท 60 ล้านบาท เป็นไปตามแผน 
   1.7.3 ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษา
โรคมะเร็งร่วมกับบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) (MD9) 

ระดับ ระดับ 5  บริษัทผู้รับจ้างออกแบบกอ่สร้าง 
ลงนามในสัญญา 

(ระดับ 5) 

   1.7.4 ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการร้านยา Model 3 (MD3) 

ระดับ สามารถบรหิารจัดการ
โครงการรา้นยา Model 3  
ด้วยระบบสารสนเทศที่

เชื่อมตอ่ 

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบ
ระบบ 

(คาดว่าได้ตามแผนระดับ 5) 

SO6 (P8) กระบวนการ
การจัดหาออนไลน์ (e-
Procurement) 

 1.8 แผนพัฒนากระบวนการการ
จัดหาออนไลน์ (e-Procurement 
& Flexible Sourcing) 

1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานได้ตามแผน 
 

ร้อยละ 100% เป็นไปตามแผน 

SO7 (P4) การตลาดเชิงรุก 
(Proactive Marketing 
Strategy) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตลาด
และบริการ (Marketing 
Strategy) 

2.1 แผนการตลาดลูกค้าภาครัฐ 2.1.1 ยอดขายรวมลกูค้าภาครัฐ 
 

ล้านบาท 17,000   
  

เป็นไปตามแผน 

 2.2 แผนการตลาดลูกค้าเอกชน 2.2.1 ยอดขายรวมลกูค้าเอกชน (MD4)   ล้านบาท 1,135  เป็นไปตามแผน 
 2.3 แผนการตลาดลูกค้า

ต่างประเทศ 
2.3.1 ยอดขายรวมลกูค้าต่างประเทศ 
(MD4) 

ล้านบาท 65 เป็นไปตามแผน 

SO8 (P5) การบริหาร
ความสัมพันธ์ลกูค้า (CRM) 

2.4 แผนการบริหารความสัมพันธ์
เพื่อรักษาและสร้างความผูกพันธ์
ของลูกค้า (CRM) 

2.4.1 ผลส ารวจความพึงพอใจโดยรวมตอ่
ผลิตภัณฑ์และบริการ (MD5) 

คะแนน 4.27 รอผลประเมินสิ้นปี 

SO9 (P2) การสร้างแบ
รนด์ (Corporate & 
Product Branding) 

2.5 แผนการสร้างแบรนด์ 
(Corporate & Product 
Branding) 

2.5.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน (MD6) 

ร้อยละ 100% 80% 
อยู่ในขั้นตอนการจัดท า TOR 

SO10 (O7) การจัดการ
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

3.1 แผนการจัดการองค์ความรู้
และนวัตกรรม 

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานได้ตามแผน 

ร้อยละ 100% เป็นไปตามแผน 
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(KM & Innovation 
Strategy) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นวัตกรรม
ที่สร้างคุณค่า (Business 
Innovation) 

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กร (KM & Innovation 
Strategy) 

 

SO11 (P10) การพัฒนา
ยาเพื่อความมั่นคง/ยาตาม
นโยบาย 

3.2 แผนการพัฒนายาเพื่อความ
มั่นคง/ยาตามนโยบาย 

3.2.1 ผลการด าเนินงานของการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความมั่นคงและ
นโยบาย และจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ (CP5,6) 

ระดับ ระดับ 5 
 

เป็นไปตามแผน 
-ผลิต Lab scale แล้วเสร็จ 
-Validate วิธวีิเคราะห์แลว้เสร็จ 

3.2.2 วัคซีน COVID-19 (Tris 1.2) ระดับ สามารถผลิตวัคซีน 
COVID ได้ในระดับ 
Production scale 

และเร่ิมศึกษาวิจยัทาง
คลินิก 

อยู่ระหว่างการศึกษาวจิัยทาง
คลินิก 

 

3.2.3 หน้ากาก N95 (MD8) ระดับ ระดับ 5 ได้ข้อมูลเครื่องจักร 
การผลิตที่เหมาะสม 

SO12 (P9) การพัฒนา
ธุรกิจใหม่ (New 
Business) 

3.3 แผนการพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อ 
รองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต 
(New Business)  

3.3.1 ห้องปฏิบัติการส าหรับให้บริการ
ตรวจวิเคราะห ์และ การได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 (Tris 2.5) 

ระดับ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 
17025 

อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงสถานที ่

SO13 (O1) การจัดเตรียม
หน่วยธุรกิจ (Agile 
Business) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหาร
จัดการองค์กร 
(Organization 
Management) 

4.1 แผนการจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ 
เพื่อรองรับการเติบโตและบทบาท
ในอนาคต  

4.1.1 ความส าเร็จตามแผน ระดับ ได้ผลการศึกษาและการ
ปรับ พรบ. 

เป็นไปตามแผน 

SO14 (O4) บริหาร
ทรัพยากรบุคคล (People 
Management) 

4.2 แผนพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4.2.1 ระบบประเมินผล (PMS) โดยใช้
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) (CP7) 

ระดับ อบรมการใช้ระบบ
ประเมิน KPI ให้กับ
ระดับหัวหนา้แผนกหรือ
เทียบเท่า 

ออกแบบระบบSoftware รองรับ
การประเมินด้านการค านวณ KPI 
ของ หัวหน้าแผนก และทดสอบ
แล้ว  

4.2.2 การปรับโครงสร้างและอัตราก าลังของ
องค์กรให้รองรับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจ (Organization 
Design) (CP 8) 

ระดับ ออกแบบโครงสร้างฯ 
แล้วเสร็จ และน าเสนอ 
คกก.อภ.ได้ตามแผน 

การด าเนินการตามแผนปฏบิัติ ได้
มีการประชุมร่วมกับฝ่ายผลิต ฝ่าย
ประกันคุณภาพและฝ่าย
เทคโนโลยีและวิศวกรรมแล้ว และ
เร่ิมด าเนินการออกแบบโครงสร้าง
รวมถึงอัตราก าลังตามขอ้มูลของ
รังสิดเฟสสองแล้ว  
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SO15 (O5) พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (People 
Development) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหาร
จัดการองค์กร 
(Organization 
Management) 

4.3 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(People Development) 

4.3.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานได้ตามแผน 

ร้อยละ 100% อยู่ในระหวา่งด าเนินการ 

  4.3.2 คะแนนความผกูพันและความพึง
พอใจของพนักงาน 

คะแนน 75% รอผลประเมินสิ้นปี 

SO16 (O3) ความยั่งยืนและ
ธรรมาภิบาลองค์กร
(CG&CSR) 

4.4 แผนเสริมสร้างการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (CG) 

4.4.1 ผลคะแนนประเมินระบบ ITA ของ 
อภ. 

คะแนน 86 คะแนน รอผลประเมินสิ้นปี 

 4.5 แผนสร้างความสัมพันธ์กบัผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

4.5.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ชุมชนรอบพื้นที ่อภ.  

คะแนน ไม่น้อยกวา่ 80% รอผลประเมินสิ้นปี 

 4.6 แผนเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) 

4.6.1 การประเมินผลการด าเนินงานของ 
อพ.สธ. 

ระดับ ระดับ A รอผลประเมินสิ้นปี 

SO17 (O2) ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล (IT&DT) 

4.7 แผนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายในองค์กร (IT & 
DT Infrastructure) 

4.7.1 ความก้าวหน้าของโครงการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ 100% 50% 

SO18 (O6) การเตรียม
ย้ายโรงงานพระราม 6 
(Exit Strategy) 

 4.8 แผนการจัดการความต่อเนื่องของ
ธุรกิจและเตรียมการยา้ยโรงงาน
พระราม 6 

4.8.1 ความส าเร็จของการด าเนินงานได้
ตามแผน 
 

ระดับ ได้รายงานผลการศึกษา
ความเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) และก าหนดราคากลาง 
งานจ้างที่ปรึกษาฯ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดท า TOR เพื่อจ้างที่
ปรึกษาฯ คาดว่าได้ TOR ภายใน
เดือนเมษายน 2564 

SO19 (F5) การบริหาร
สินทรัพย์ (Asset 
Management) 

 4.9 แผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 
อภ. (Asset Utilization) 

4.9.1 ความส าเร็จของการด าเนินงานได้
ตามแผน (MD 13) 
  

ระดับ ได้ข้อมูลความเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน
รอบพื้นที่ พนกังาน            

อยู่ในระหวา่งการจัดท า ร่าง 
ข้อก าหนดและขอบเขตงาน 
(TOR) จ้างปรึกษาฯ 

 


