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1. ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.1 ความเป็นมา 
องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดอยู่ในสาขาสังคม 

เทคโนโลยี ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 องค์การเภสัชกรรมด าเนินงานตาม
ภารกิจที่จะสนองนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศโดยผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุน
สาธารณสุขของประเทศ ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ส ารองไว้ยาม
ฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  

1) ผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
2) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
3) ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์ 
5. ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
 

ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมมีส านักงานใหญ่และโรงงานผลิตต้ังอยู่ที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 
กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ นอกจากน้ียังมีโรงงานผลิตยารังสิต 1 ซึ่งด าเนินการผลิตยา
ต้านไวรัสเอดส์ และยาทั่วไป และโรงงานผลิตวัตถุดิบทั้งเคมีภัณฑ์และสารสกัดสมุนไพร โดยต้ังอยู่ที่ถนน
รังสิต-นครนายก คลอง 10 อ าเภอธัญบุรี ปทุมธานี บนพื้นที่ 102.77 ไร่ รวมทั้งโรงงานผลิตวัคซีน ต้ังอยู่ที่  
อ.ทับกวาง จังหวัดสระบุรี บนพื้นที่ 145 ไร่ ในส่วนของการกระจายสินค้าในภูมิภาค องค์การเภสัชกรรม 
มีสาขาภาค 3 แห่ง คือ สาขาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี สาขา
ภาคใต้ จ.สงขลา เพื่อกระจายยาผ่านทางโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ องค์การ
เภสัชกรรมได้จัดให้มีร้านยาขององค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นช่องทางให้การกระจายยาสู่ผู้บริโภคโดยตรง 
โดยจัดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ทั้งที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม และผู้ผลิตอื่นๆ ในราคาย่อมเยา ร้านยา
องค์การเภสัชกรรม ต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวม 8 แห่ง  

จ านวนพนักงาน มีทั้งหมด 3,221 คน ประกอบด้วย พนักงาน 2,391 คน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
พนักงานระดับปริญญาเอก 45 คน ปริญญาโท 169 คน ปริญญาตรี 814 คน ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
1,363 คน และลูกจ้างมีจ านวน 830 คน (ข้อมูลจากฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ณ 31 มีนาคม 2564) 
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ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและหน่วยงาน 
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1.3 กระบวนการจดัท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏบิตักิารขององค์การเภสัชกรรม 
การจัดท าแผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 

โดยคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมและผู้บริหารระดับสูงของ อภ. ได้ร่วมก าหนดทิศทางองค์กร (Strategic 
Direction) โดยผ่านกระบวนการที่ส าคัญตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ 
(Core Business Enablers) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP) ดังน้ี  

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) ทั้งภายในและภายนอก โดย
มีการใช้ เค ร่ืองมือ PESTEL, 5’s Force , SWOT และ TOWs Matrix เพื่อก าหนดความได้ เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages : SA) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges : SC) 
ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency : CC)  

 การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives : SO) ยุทธศาสตร์ 
(Strategy) และกลยุทธ์ (Tactic) ของ อภ. 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) 
 การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ (Action Plan Deployment) 
 การติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ และการปรับเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring & 

Review) 
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กระบวนการจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการขององค์การเภสัชกรรม 
Supplier Input Process Output Customer 

 
 
 
 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

1.หน่วยงานก ากับดูแล 
2.ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์  

-กระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของ อภ. 
-การด าเนินงานตามกระบวนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์(แผน
วิสาหกิจ) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีขององค์การเภสัชกรรมท่ี
ผ่านมา  
-ข้อเสนอแนะของ คกก.อภ. 
ผู้บริหาร อภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.การทบทวน/ประเมินและปรับปรุงกระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ)และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

องค์การเภสัชกรรม 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ ,ผู้บริหารระดับสูง (ต.ค.) 

กระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ)
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

(ปรับปรุง) 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

และผู้บริหารระดับสูง 

1.หน่วยงานภายนอก 
2.หน่วยงานภายใน 
3.ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

- ข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน ด้านการเงิน ด้านลูกค้า
และตลาด ด้านห่วงโซ่อุปทาน 
ด้านทรัพยากรบุคคล และด้าน
ระบบสนับสนุนต่างๆ ส าหรับ
การวางแผนระยะส้ันและระยะ
ยาวพร้อมระบุแหล่งท่ีมาของ
ข้อมูล  

- ข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกอาทิ PEST 
Analysis/ Five Forces 
Analysis ส าหรับการวางแผน
ระยะส้ันและระยะยาวพร้อม
ระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล 

- สรุปข้อมูลสัญญาณบ่งช้ีการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี 
ตลาด ความนิยมของลูกค้า 
ฯลฯ 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

- แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
- ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข 

- แผนยุทธศาสตร์ (แผน
วิสาหกิจ) และแผนปฏิบัติการ
ท่ีผ่านมา 

- ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- การบริหารความเส่ียงท่ีผ่านมา 
- ผลการบริหารความเส่ียงและ 
Residual Risk 

- ปัจจัยความยังยืนของ อภ. 
- ปัจจัยขับเคล่ือนมูลค่า  
- ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เทียบ 
- ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

 

2.1 พิจารณารายการข้อมูลท่ีจะใช้เป็นปัจจัยน าเข้า  
ในการวางแผนวิสาหกิจ(แผนยุทธศาสตร์) 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ ,ผู้บริหารระดับสูง (ต.ค.-พ.ย.) 

2.2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและ
ภายนอกประกอบการวางแผนวิสาหกิจ / แผน

ยุทธศาสตร์ 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ ,ผู้บริหารระดับสูง (พ.ย.-ธ.ค.) 

รายการข้อมูลท่ีจะใช้เป็น
ปัจจัยน าเข้าในการวางแผน
วิสาหกิจ / แผนยุทธศาสตร์ 

ข้อมูลวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน ท่ีส าคัญต่อองค์กร 

ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์กล
ยุทธ์องค์กร 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

และผู้บริหารระดับสูง 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

และผู้บริหารระดับสูง 

ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

ข้อมูลวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายใน ท่ีส าคัญต่อ
องค์กร ส าหรับใช้ในการ
วิเคราะห์กลยุทธ์องค์กร 

การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกและภายใน 
(External /Internal 
Analysis) พร้อมระบุ
แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
(Fact-based)  

3.1 ประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา Opportunity ( โอกาส) และThreat (อุปสรรค 

ภัยคุกคาม) Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน)  

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ (ม.ค.) 

3.2 สรุปรวบรวม SWOT ร่วมกับการจัดการตามหลักเกณฑ์ 
Enablers ในด้านต่างๆ เ พ่ือน ามากล่ันกรองข้อมูล ให้คะแนน 
(Scoring) และสรุปออกมาเป็น จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 

(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค/ภัยคุกคาม 
(Threat) ขององค์กร เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับน าเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับสูงร่วมกันให้ข้อคิดเห็น และพิจารณาประเมินจัดล าดับ

ความส าคัญของ Strength Weakness Opportunity Threat 
(SWOT) 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ (ม.ค.-ก.พ.) 

ผลการวิเคราะห์องค์กร 
(Corporate Analysis) พร้อมระบุ
แหล่งท่ีมาของข้อมูล (Fact-based) 

เพ่ือใช้ในการสรุปการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis 

SWOT Analysis  
(พร้อมระบุแหล่งท่ีมาของ

ข้อมูล) (Fact-based)  

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
และผู้บริหารระดับสูง 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

และผู้บริหารระดับสูง 

2.การรวมรวมและวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์ 

3. การวิเคราะห์ S-W-O-T 

คณะกรรมการองค์การเภสัช
กรรมและผู้บริหารระดับสูง 

และส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการองค์การเภสัช
กรรมและผู้บริหารระดับสูง 

และส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
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ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

-ผลการวิเคราะห์องค์กร 
(Corporate Analysis)  
- SWOT Analysis  

4.1 วิเคราะห์ความความสัมพันธ์ ความสอดคล้องและ
สนับสนุนส่งเสริมกันระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ

ผลกระทบ เพื่อระบุจุดแข็งท่ีสามารถน าไปจับกับโอกาสและ 
หรือการใช้โอกาสกับจุดแข็งในการตอบสนองต่อจุดอ่อนและ

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ ,ผู้บริหาร,ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง  
(ม.ค.-ก.พ.) 

4.2 ผู้บริหารระดับสูงร่วมกับส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
ทบทวนเกณฑ์ในการก าหนดความสามารถพิเศษขององค์กร 
และพิจารณาจุดแข็งและปัจจัยน าเข้าต่างๆ เทียบกับเกณฑ์ท่ี

ก าหนด เพื่อก าหนดความสามารถพิเศษขององค์กร 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ ,ผู้บริหาร,ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง 
(ม.ค.-ก.พ.) 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Advantage : SA) 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Challenge : SC) 

ความสามารถพิเศษขององค์กร 
(Core Competency : CC) 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
และผู้บริหารระดับสูง 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
และผู้บริหารระดับสูง 

1.ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

-วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม (เดิม) 
-ผลการวิเคราะห์
องค์กร (Corporate 
Analysis)  
- SWOT Analysis  
-ความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Advantage : SA) 
ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Challenge : SC) 
ความสามารถพิเศษ
ขององค์กร 
(Core Competency 
: CC) 

น าเสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชเพื่อ
ก าหนดทิศทางองค์กร (Strategic Direction) 

และทบทวน วิสัยทัศน์  
พันธกิจ ค่านิยม 

คกก.อภ. ,ผู้บริหารระดับสูง,ส านักบริหารยุทธศาสตร์  
(ก.พ.-มี.ค.) 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
ท่ีผ่านการทบทวนแล้ว 

คณะกรรมการองค์การเภสัช
กรรมและผู้บริหารระดับสูง 

และส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

4.การวิเคราะห์ความท้าทาย/ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และ
ความสามารถพิเศษองค์กร 

5. การก าหนดนโยบายและทิศทางองค์กร (Strategic Direction)  
ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ ,ผู้บริหาร,ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง 
(ม.ค.-ก.พ.) 

4.3 ผู้บริหารระดับสูงร่วมกับส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
วิเคราะห์ Scenario Analysis ท่ีแสดงประมาณการผล
ประกอบการทางการเงินตามแต่ละสถานการณ์ สามารถ
น าไปใช้ในการเลือกสถานการณ์และก าหนดยุทธศาสตร์ท่ี

เหมาะสม พร้อมท้ังการวิเคราะห์ได้ถึง Cost-Benefit ของแต่
ละทางเลือก 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ ,ผู้บริหาร,ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง 
(ม.ค.-ก.พ.) 

4.4 ผู้บริหารระดับสูงร่วมกับส านักบริหารยุทธศาสตร์ น า
กรอบยุทธศาสตร์ของสถานการณ์ท่ีเลือกมาใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายระยะส้ัน ระยะกลาง 
และระยะยาว ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/

ยุทธศาสตร์องค์กร 

ผลการวิเคราะห์ Scenario 
Analysis ท่ีแสดงประมาณการ
ผลประกอบการทางการเงิน
ตามแต่ละสถานการณ์ พร้อม
ท้ังการวิเคราะห์ Cost-Benefit 
ของแต่ละทางเลือก 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายระยะส้ัน ระยะกลาง 
และระยะยาว ท่ีเช่ือมโยงกับ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/

ยุทธศาสตร์องค์กร 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
และผู้บริหารระดับสูง 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
และผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการองค์การเภสัช
กรรมและผู้บริหารระดับสูง 

และส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการองค์การเภสัช
กรรมและผู้บริหารระดับสูง 

และส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
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6. -การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)   
-การวิเคราะห์ Business Model  
-การวิเคราะห์ Scenario Planning 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

  

- ผลการวิเคราะห์ Scenario 
Analysis ท่ีใช้ในการก าหนด
ทางเลือกท่ีเป็นไปได้สูงสุดและ
สอดคล้องกับทิศทางองค์กร 
- ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Positioning) 
ระยะส้ัน ระยะกลาง และ
ระยะยาว โดยเช่ือมโยงกับ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/
ยุทธศาสตร์องค์กร 
- ร่าง Business Model  
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ระดับองค์กร
ท่ีแสดงถึงความสมดุลและ
สอดคล้องกับ SC SA CC และ
กับองค์ประกอบท่ีส าคัญ 

6.2 คกก.อภ. ผู้บริหารระดับสูง น าปัจจัยน าเข้าต่างๆท่ีได้ 
มาใช้ในการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร 

(Strategic Positioning) ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Factors) ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ

เป้าประสงค์องค์กรในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 

คกก.อภ ,ผู้บริหารระดับสูง, ส านักบริหารยุทธศาสตร์ (มี.ค.) 

7.1 ผู้บริหารระดับสูงทบทวนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ขององค์กรให้มีความสมดุลและสอดคล้อง
กับองค์ประกอบท่ีส าคัญ น าไปใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์และเป้าหมายผลการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

คกก.อภ ,ผู้บริหารระดับสูง, ส านักบริหารยุทธศาสตร์ (มี.ค.) 

6.3 คกก.อภ. ผู้บริหารระดับสูง น าปัจจัยน าเข้าต่างๆท่ีได้ 
มาใช้ในการทบทวน Business Model ภายใต้การ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ และ Intelligent Risk ท่ีตอบสนองต่อ

ความส าเร็จของต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในแต่ละระยะ  

คกก.อภ ,ผู้บริหารระดับสูง, ส านักบริหารยุทธศาสตร์ (มี.ค.) 

6.1 คกก.อภ. ผู้บริหารระดับสูง น าปัจจัยน าเข้าต่างๆท่ีได้ 
มาใช้ในการวิเคราะห์ Scenario Analysis ท่ีแสดงประมาณ

การผลประกอบการทางการเงินตามแต่ละสถานการณ์ 
น าไปใช้ในการก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้สูงสุดและ

สอดคล้องกับทิศทางองค์กร เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการท่ีก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic 
Positioning) และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์

องค์กรต่อไป 

คกก.อภ ,ผู้บริหารระดับสูง, ส านักบริหารยุทธศาสตร์ (มี.ค.) 

คกก.อภ ,ผู้บริหารระดับสูง, ส านักบริหารยุทธศาสตร์ (มี.ค.) 

7.2 ผู้บริหารระดับสูง น าปัจจัยน าเข้าต่างๆ ท่ีได้ มาใช้ใน
การทบทวนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และสร้าง
ความสัมพันธ์ตามแนวทางการพัฒนา Balance Scorecard 
เพื่อน ามาสร้างแผนท่ีกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy Map) 
โดยให้ความส าคัญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และสร้าง
สมดุลกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ
ท้ังหมด 

คกก.อภ ,ผู้บริหารระดับสูง, ส านักบริหารยุทธศาสตร์ (มี.ค.) 

7.3 ผู้บริหารระดับสูงทบทวนการออกแบบระบบงานของ
องค์กร (Work Systems) เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปใช้ในการทบทวน
ระบบงาน กระบวนการท างาน รวมถึง SLA ในทุก
กระบวนการเพื่อสนับสนุนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์องค์กร 

- ร่าง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์และ
แผนท่ีกลยุทธ์ขององค์กร 
(Strategy Map)/ตัวช้ีวัดผล
การด าเนินงานขององค์กร 
(corporate KPI) และ
เป้าหมาย 
- การออกแบบระบบงาน 
(Work Systems) หรือ
กระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Value Chain) ของ
องค์กร 
- ร่าง แผนยุทธศาสตร์ องค์การ
เภสัชกรรม 

คณะกรรมการองค์การเภสัช
กรรมและผู้บริหารระดับสูง 

และส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการองค์การเภสัช
กรรมและผู้บริหารระดับสูง 

และส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการองค์การเภสัช
กรรมและผู้บริหารระดับสูง 

และส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

-วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม (เดิม) 
-ผลการวิเคราะห์
องค์กร (Corporate 
Analysis)  
- SWOT Analysis  
-ความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Advantage : SA) 
ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Challenge : SC) 
ความสามารถพิเศษ
ขององค์กร 
(Core Competency 
: CC) 

1.ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
2.ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ผู้บริหารระดับสูง 
และส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
และผู้บริหารระดับสูง 

กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัต ิ

1. กรอบระยะเวลาในการจัดท าแผน
วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

2. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ส านักบริหารยุทธศาสตร ์

ส านักบริหารยุทธศาสตร์   มี.ค. – เม.ย. 

1. ส านักบริหารยุทธศาสตร์ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินการ 
ทบทวน/ปรับปรุง/จัดท าแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ และออกบันทึก
ภายใน พร้อมแบบฟอร์มไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผน
บริหารความเส่ียง โดยโดยมีหัวข้อท่ีส าคัญดังน้ี 
1.1. แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
1.2. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 
1.3. ผู้ร ับผิดชอบหลัก / ผู้สนับสนุน 
1.4. ระยะเวลาด าเนินการ 
1.5. การวิเคราะห์ความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ  
1.6. การจัดสรรทรัพยากรและอัตราก าลังงบประมาณ 
1.7. การวิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียของแผนปฏิบัติการ 
1.8. ความต้องการระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.9. สมรรถนะหลัก (Competency) ท่ีต้องการ  

ผู้บริหารระดับสูง/ 
ผอฝ.ทุกฝ่าย/ผู้ท่ี

เก่ียวข้องในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 

ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ และข้อก าหนด

ของการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

1.คกก.อภ 
2.ผู้บริหารระดับสูง 
3.ผู้มีส่วนได้เสีย 

4.ส านักบริหารยุทธศาสตร ์

1.(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ อภ. 
2.ข้อเสนอแนะจาก คกก.อภ.  
3.นโยบายจากผู้บริหารระดับสูง 
4.กรอบระยะเวลาในการจัดท า
แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
5.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์   เม.ย. – พ.ค. 

2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ
ยาว 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

-ก าหนดเป้าหมายของแผน  
-ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และความเข่ือมโยงกับกลยุทธ์
และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
-วิเคราะห์ความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ  
-จัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากร (HR) และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) และงบประมาณ 

2.2 สอบทานความสอดคล้องและครบถ้วนของแผนปฏิบัติการ ให้
ครอบคลุมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ
ระดับสายงาน 

(เผยแพร่ข้ันตอนการวางแผนปฏิบัติการและมีการประเมินความรับรู้
ของผู้เข้าร่วมในข้ันตอนการวางแผนปฏิบัติการ 

2.3 ส านักบริหารยุทธศาสตร์มีการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากร 
ตามตารางเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการเพื่อ
ใช้ในการจัดสรรทรัพยากร ให้ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม
ตามความจ าเป็น เพี่อให้แผนปฏิบัติการบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนด และคัดเลือกแผนปฏิบัติการท่ีมีล าดับความส าคัญสูงตาม
ตารางเกณฑ์ท่ีก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี  

1.(ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะยาว 
5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2.ความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
(เพื่อน าไปเป็นปัจจัยน าเข้าในการ
วิเคราะห์ความเส่ียงองค์กร) 
3.การจัดสรรทรัพยากรด้าน
บุคลากร (HR) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และงบประมาณ 
(รวบรวมและวิเคราะห์) 

ส านักบริหารยุทธศาสตร ์
1. (ร ่าง) แผนวิสาหกิจ 

องค์การเภสัชกรรม 

2. (ร ่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. น าเสนอ (ร่าง) หนังสือแผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ประจ าปี
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อผู้บริหารระดับสูง  คกก.บริหาร และ คกก.อภ. 

แผนวิสาหกิจ อภ.และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ท่ีได้ร ับความ

เห็นชอบจาก คคก.อภ.  

ผู้บริหารระดับสูง/ 
ผอฝ.ทุกฝ่าย/ผู้ท่ี

เก่ียวข้องในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์   ก.ค. – ก.ย. 

4. จัดท าร ูปเล่มสมบูรณ์ของหนังสือแผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม
ประจ าปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อส่งส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และประกาศใช้
แผนปฏิบัติการ โดยท าบันทึกแจ้งเวียนพร้อมส่งเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้หน่วยงานภายใน พร้อมท้ังเผยแพร่ในระบบ Intranet 
ของ อภ. และ website ของ อภ. 

แผนวิสาหกิจ อภ.และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ท่ีได้ร ับความเห็นชอบ
จาก คคก.อภ.  

1. ผู้บริหาร อภ. 
2. หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง (ภายใน) 
3. คณะกรรมการนโยบ

ายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) 

4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ภายนอก) 

ส านักบริหารยุทธศาสตร ์ แผนวิสาหกิจ อภ.และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ท่ีได้ร ับความเห็นชอบ
จาก คคก.อภ.  

ผู้บริหารระดับสูง/ 
ผอฝ.ทุกฝ่าย/ผู้ท่ี

เก่ียวข้องในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์   มิ.ย. – ก.ค. 

คณะกรรมการองค์การเภสัช
กรรมและผู้บริหารระดับสูง 

และส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการองค์การเภสัช
กรรมและผู้บริหารระดับสูง 

และส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์   ก.ย.-ต.ค. 

5.1 ส านักบริหารยุทธศาสตร์จัดท าแบบสอบถามการรับรู้ต่อการ
ถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ / แผนปฏิบัติการ พร้อมท้ังมีการประเมิน
ประสิทธิผลของช่องทางการถ่ายทอดแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี องค์การเภสัชกรรม 

5.2 ส านักบริหารยุทธศาสตร์น าส่ง QR Code แบบสอบถามฯ 
(Google Form) ให้กับผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้อง หลังจากท่ีได้มี
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 

5.4 ส านักบริหารยุทธศาสตร์รวบรวมข้อมูลพร้อมท้ังประมวลผลท่ีได้
จากการท าแบบสอบถามฯ และน าผลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงใน
การจัดท าแผนฯ ครั้งต่อไป 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร ์

1.แผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.แบบสอบถามการรับรู้ต่อการ
จัดท า และถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ / 

แผนปฏิบัติการ 

ผลการประเมินการรับรูต้่อการ
จัดท าและถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ / 
แผนปฏิบัติการ 

1.ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร ์

2.ทุกฝ่าย 

Performance Agreement (KPI) 
แผนปฏิบัติการ) ของระดับ
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
 

ส านักบริหารยุทธศาสตร ์

ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการฝ่าย  ก.ย.-ต.ค. 

6.1 ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการฝ่ายถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้กับ
บุคลากรภายใต้ก ากับดูแลผ่านการประชุมฝ่าย และการจัดท า 
Performance Agreement (KPI แผนปฏิบัติการ) ของระดับ
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

6.2 ฝ่ายงานต่างๆ พิจารณาแผนปฏิบัติการในความรับผิดชอบของ
ฝ่าย และพิจารณาผู้เก่ียวข้องภายนอก (ผู้ส่งมอบ คู่ค้า) จากน้ันจะ
ส่ือสารให้กับผู้เก่ียวข้องทราบด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจัดประชุม , 
บันทึกภายใน 

1.ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร ์
2.ผู้บริหารระดับ
ผู้อ านวยการกองข้ึนไป 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ

แผนปฏิบัติงาน 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. ระบบ SM Online 
3. แผนบริหารความเส่ียง 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์   ก.ย.-ต.ค. (ธ.ค./มี.ค./มิ.ย./ก.ย.) 

7.1 ส านักบริหารยุทธศาสตร์จัดท าบันทึกไปยังหน่วยงาน แจ้งให้
บันทึกผลส าเร็จของแผนปฏิบัติงานในระบบติดตามผลส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการ (SM Online) และรายงานปัญหาอุปสรรคและค่า
คาดการณ์ของแผนปฏิบัติงาน ทุก 3 เดือน 

7.2 ส านักบริหารยุทธศาสตร์ตรวจสอบในระบบติดตามผลส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการ (SM Online) ว่าหน่วยงานรายงานผลมาครบถ้วน 
และทันตามเวลาหรือไม่ 

7.3 ส านักบริหารยุทธศาสตร์รายงานผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ใน
การประชุมผู้บริหารระดับสูง Operation Meeting: SS ส าหรับ
ตัวชี้วัดของแผนงานท่ีส าคัญ เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและเร่งร ัดผล
ของแผนในกรณีท่ีแผนปฏิบัติการมีแนวโน้มท่ีจะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ 

 

รายงานสรุปผลส าเร็จของ

แผนปฏิบัติงาน (รายไตมาส) 

1. ผู้บริหารระดับสูง 
2. ส านักบริหาร

ยุทธศาสตร ์

ส านักบริหารยุทธศาสตร์   มี.ค. – เม.ย. 

8.1 หน่วยงานวิเคราะห์และคาดการณ์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี
ส าคัญ เพื่อน าไปใช้ในการติดตาม/ ทบทวน/ ปรับเปล่ียนแผนงาน
และเป้าหมายกรณีท่ีมีความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานใน
ปัจจุบัน หรือท่ีคาดการณ์ไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
โดยการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี
ดังน้ี 

กรณีปกติ จะเป็นการทบทวนแผนปฏิบัติการกลางปี โดยมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดท่ีส าคัญ ทุกเดือนผ่านการประชุม SS 
และเมื่อเกณฑ์ชี้วัดท่ีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าระดับ 3 
ผู้ร ับผิดชอบต้องปรับเปล่ียนกิจกรรมหรือปรับแผนใหม่ และ
น าเสนอท่ีประชุมผู้บริหารระดับสูง  

กรณฉีกุเฉ ินหรอืสถานการณ์ทีไ่มไ่ดว้างแผนไว้ การปรับเปล่ียนจะมี
การน าเสนอในท่ีประชุมผู้บริหารระดับสูง หรือมีการประชุมวาระ
พิเศษได้ทันที เพื่อประเมินสถานการณ์ และส่ังการผู้ท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อปรับแผนการด าเนินงาน เพื่อรองรับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือ
ปฏิบัติการตามแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) 

8.2 เมื่อมีการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ ต้องมีการรายงานให้
ผู้บริหาร และผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ น าเสนอท่ีประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ

แผนปฏิบัติงาน 

1.แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.ข้อมูลปัจจัยภายใน/ภายนอก  

ท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายและ
ข้ันตอนการด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติการ 

3.รายงานสรุปผลส าเร็จของ
แผนปฏิบัติงาน (รายไตมาส) 

- การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน
ของตัวชี้วัดท่ีส าคัญ 

- ผลความคืบหน้าของเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- แผนปฏิบัติการท่ีได้ทบทวน/ 
ปรับเปล่ียนแผนงานหรือ
เป้าหมาย (กรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง) 

 

1.ผู้บริหารระดับสูง 
2.ส านักบริหาร

ยุทธศาสตร ์

คณะกรรมการองค์การเภสัช
กรรมและผู้บริหารระดับสูง 

และส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการองค์การเภสัช
กรรมและผู้บริหารระดับสูง 

และส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
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1.4 การก าหนดความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages : SA) และความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges : SC) 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage : SA)  

องค์การเภสัชกรรมก าหนดความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์จากการพิจารณา TOWS Matrix เพื่อหา
ประเด็นความได้เปรียบที่ ต้องน าไปจัดท าวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO) และ
แผนปฏิบัติการขององค์การเภสัชกรรม 

Combination Strategic Advantage  
 S4 เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) รายหลักของ
ประเทศ 

 S5 มีผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับด้านคุณภาพ 

SA1  เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มยาต้านไวรัส (ARV) รายหลักของ
ประเทศ 
(สูง-สูง-สูง)* 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยาต้านไวรัส (ARV)     มีมูลค่าทาง
การตลาดมากกว่า 3,000 ลบ. 

 S8 มีความโปร่งใส และธรรมา 
ภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 O2 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 

และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

SA2  Privilege ขององค์การเภสัชกรรมในการ
ขายยาแก่ภาครัฐ 
(สูง-สูง-สูง)*  

 

Privilege ในการขายยาให้แก่ภาครัฐสร้างรายได้
ให้แก่องค์การเภสัชกรรมมากกว่า 17 ,000 ล้าน
บาทต่อปี หรือเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 
ของรายได้รวม    

 S6 มี Supply chain ท่ีครบวงจรและมี
ก าลังการผลิตรองรับความต้องการใน
ปริมาณสูง 

SA3  Supply Chain ท่ีมีก าลังการผลิตสูงและ
ครบวงจร 
(สูง-สูง-สูง)*  

 

Supply Chain ของอภ. ท่ีมีก าลังการผลิตสูงและ
ครบวงจร สามารถสร้างรายได้มากกว่า 7,000 
ล้านบาทต่อปี หรือเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
40 ของรายได้รวม    

* ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ในการก าหนด Strategic Advantage (SA) ขององค์การเภสัชกรรม 

 
หลักเกณฑ์ในการก าหนด (Strategic Advantage : SA) ขององค์การเภสัชกรรม 

หลักเกณฑ์ ระดับ ความหมาย 
1. การสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร (Value) สูง สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15 ของมูลค่า

องค์กร 
 ปานกลาง สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

หรือ ร้อยละ 5-15 ของมูลค่าองค์กร 
 ต่ า สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท  

หรือ ร้อยละ 5 ของมูลค่าองค์กร 
2. การน าไปใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 

(Strategic Driver) 
สูง น าไปใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

องค์กร 
 ปานกลาง น าไปใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายของกลยุทธ์องค์กร 
 ต่ า น าไปใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ  
3. ระยะเวลาทีองค์กรสามารถน าไปใช้ (Timing) สูง สามารถน าไปใช้ได้ทันที 

ปานกลาง สามารถน าไปใช้ได้ในอนาคตอันใกล้ (1-2 ปีข้างหน้า) 
 ต่ า สามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต (3-5 ปีข้างหน้า) 

แนวทางการประเมิน : หัวข้อที่ถูกคัดเลือกเป็น Strategic Advantage (SA) ขององค์กร ควรผ่าน
หลักเกณฑ์การประเมินในระดับ “สูง” อย่างน้อย 2 หัวข้อ และระดับ “ปานกลาง” อย่างน้อย 1 หัวข้อ 
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ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges : SC) 
องค์การเภสัชกรรม ก าหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์จากการพิจารณา TOWS Matrix เพื่อหาประเด็น

ความท้าทายที่ต้องน าไปจัดท าวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO) และแผนปฏิบัติการของ
องค์การเภสัชกรรม 

Combination Strategic Challenge  
 O2 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 T1 การเปิดเสรีทางการค้า FTA, AEC, RCEP และ CPTPP ส่งผล

ให้มีการแข่งขันทางการค้ารุนแรงมากข้ึนทางด้านราคา 

SC1  ข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ RCEP และ 
CPTPP 
(สูง-สูง-ปานกลาง)*  

 

การเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการลดลงของรายได้จากการจ าหน่าย
ในประเทศของอภ.ท่ีมีมูลค่า 5,900 ล้านบาทต่อปี 
หรือเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของรายได้
รวม    

 S1 มีรูปแบบธุรกิจท้ังการผลิต และการบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถสร้างรายได้และตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วย
ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตเอง และผู้อื่นผลิต 

 S5 มีผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับด้านคุณภาพ 
 S6 มี Supply chain ท่ีครบวงจรและมีก าลังการผลิตรองรับ

ความต้องการในปริมาณสูง 
 W3 การสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลง จากเงนิลงทุนท่ี

เพิ่มข้ึนในการขยายโรงงานการผลิต ท าให้ต้องเรง่การใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึนให้คุ้มค่ามากย่ิงข้ึน 

SC2  การเตรียมความพร้อมใน
การย้ายโรงงาน 
(ปานกลาง-สูง-สูง)*  

 

การย้ายโรงงานจากพระราม 6 ไปยังรังสิต ส่งผล
กระทบโดยตรงให้มูลค่าสินทรัพย์ขององค์การ
เภสัชกรรมจะลดลงประมาณ 1,000 ล้านบาท 

 W2 ไม่มีการผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ประมาณการรายได้เติบโตต่ า 

 W3 การสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลง จากเงนิลงทุนท่ี
เพิ่มข้ึนในการขยายโรงงานการผลิต ท าให้ต้องเรง่การใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึนให้คุ้มค่ามากย่ิงข้ึน 

 T1 การเปิดเสรีทางการค้า FTA, AEC, RCEP และ CPTPP ส่งผล
ให้มีการแข่งขันทางการค้ารุนแรงมากข้ึนทางด้านราคา  

 T5 คู่แข่งปัจจุบันและรายใหม่ สามารถเพิ่ม/น าเข้าสินค้าหรือ
บริการได้ง่าย และคล่องตัวมากกว่า อภ. 

SC3  การสร้างธุรกิจใหม่รองรับ
การเติบโตในอนาคต 
(สูง-สูง-ปานกลาง)*  

 

การสร้างธุรกิจใหม่รองรับการเติบโตในอนาคต 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่
องค์การเภสัชกรรมท่ีมีมูลค่าเป้าหมาย 5 ,000 ล้าน
บาทต่อปีหรือเป็นก าไรเป้าหมาย 500 ล้านบาทต่อ
ปี (ก าไรสุทธิร้อยละ 10) 

 W2 ไม่มีการผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ประมาณการรายได้เติบโตต่ า 

 W4 ขาดความเชี่ยวชาญในการแข่งขันด้านการตลาดภาคเอกชน 
และตลาดต่างประเทศ 

 O8  แนวโน้มการเติบโตของตลาด e-Commerce 
 T1 การเปิดเสรีทางการค้า FTA, AEC, RCEP และ CPTPP ส่งผล

ให้มีการแข่งขันทางการค้ารุนแรงมากข้ึนทางด้านราคา 
 T5 คู่แข่งปัจจุบันและรายใหม่ สามารถเพิ่ม/น าเข้าสินค้าหรือ

บริการได้ง่าย และคล่องตัวมากกว่า อภ. 

SC4  การแข่งขันทางการตลาด
ภายในอุตสาหกรรมยา 
(สูง-สูง-สูง)*  

 

การแข่งขันทางการตลาดภายในอุตสาหกรรมยา
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการจ าหน่ายใน
ประเทศขององค์การเภสัชกรรมท่ีมีมูลค่ามากกว่า 
17,000 ล้านบาทต่อปี หรือเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 99 ของรายได้รวม    

 W2 ไม่มีการผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ประมาณการรายได้เติบโตต่ า 

 W3 การสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลง จากเงินลงทุนท่ี
เพิ่มข้ึนในการขยายโรงงานการผลิต ท าให้ต้องเร่งการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึนให้คุ้มค่ามากย่ิงข้ึน 

 T4 เศรษฐกิจหดตัวจากภาวะ COVID19 ท าให้รายได้ประชากร
บางกลุ่มลดลง ส่งผลให้ต้องระมัดระวังต่อการใช้จ่ายด้านการดูแล
สุขภาพมากข้ึน 

SC5  การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่   ให้ทันความ
ต้องการและการเติบโต
ขององค์กร 
(ปานกลาง-สูง-สูง)*  

 

การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทันความต้องการ
ของตลาด ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้
ขององค์การเภสัชกรรมมากกว่า 1,000 ล้านบาท
ในแต่ละปี หรือประมาณร้อยละ 12 ของรายได้ยา
องค์การผลิต    



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
องค์การเภสัชกรรม 

11 
 

Combination Strategic Challenge  
 T5 คู่แข่งปัจจุบันและรายใหม่ สามารถเพิ่ม/น าเข้าสินค้าหรือ

บริการได้ง่าย และคล่องตัวมากกว่า อภ. 
 W5 กระบวนการใน Supply Chain บางกระบวนการยังไม่

ยืดหยุ่นเพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการของตลาดที่
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วข้ึน 

SC6  การใช้ประโยชน์และ
ยืดหยุ่นกระบวนการผลิต
เพื่อรองรับแผนการขาย 
(สูง-สูง-สูง)* 

ความท้าทายในการปรับและยืดหยุ่นกระบวนการ
ผลิตเพื่อรองรับแผนการขายยาผลิตเองของ
องค์การเภสัชกรรมท่ีมีมูลค่ามากกว่า 7 ,000 ล้าน
บาทต่อปี และมีประมาณการท่ีเพิ่มสูงข้ึนใน
อนาคต 

* ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ในการก าหนด ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) (SC) ขององค์การเภสัชกรรม 
 

หลักเกณฑ์ในการก าหนด (Strategic Challenges : SC) ขององค์การเภสัชกรรม 
หลักเกณฑ์ ระดับ ความหมาย 

1. ผลกระทบในเชิงมูลค่า  
(Impact Value) 

สูง ส่งผลกระทบในเชิงมูลค่าแก่องค์กรไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15 ของมูลค่าองค์กร 
ปานกลาง ส่งผลกระทบในเชิงมูลค่าแก่องค์กรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 

5-15 ของมูลค่าองค์กร 
ต่ า ส่งผลกระทบในเชิงมูลค่าแก่องค์กรน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5 ของมูลค่าองค์กร 

2. ผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
(Strategic Impact) 

สูง ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์องค์กร 
ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายของกลยุทธ์องค์กร  

ต่ า ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 
3. ระยะเวลาในการส่งผล

กระทบต่อองค์กร (Timing) 
สูง ส่งผลกระทบทันทีในปัจจุบัน 

ปานกลาง ส่งผลกระทบในระยะเวลาอันใกล้ (1-2 ปีข้างหน้า) 
ต่ า ส่งผลกระทบในอนาคต (3-5 ปีข้างหน้า) 

แนวทางการประเมิน : หัวข้อที่ถูกคัดเลือกเป็น Strategic Challenge (SC) ขององค์กร ควรผ่าน
หลักเกณฑ์การประเมินในระดับ “สูง” อย่างน้อย 2 หัวข้อ และระดับ “ปานกลาง” อย่างน้อย 1 หัวข้อ 

 
1.5 ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency : CC) 

องค์การเภสัชกรรม ก าหนดสมรรถนะหลัก/ความสามารถพิเศษ (Core Competency) จากการ
วิเคราะห์ VRIO Framework ได้แก่ Value Rareness Imitability Organization มีรายละเอียดดังน้ี 

Core 
Competency 

(CC) 

หลักเกณฑ์ 

การประเมิน การสร้างคุณค่า
ให้แก่องค์กร 

(Value) 

การหายาก 
(Rareness) 

ความยาก 
ในการ

ลอกเลียนแบบ 
(Imitability) 

องค์กรสามารถ 
น าทรัพยากรมาใช้

ประโยชน์ 
(Organization) 

1. ความคล่องตัวในการตอบสนองนโยบาย
ของ ภาครัฐและความต้องการในด้านยา
และเวชภัณฑ์ของประเทศ  

“สูง” 
 

“สูง” 
 

“สูง” 
 

“สูง” 
 

Current Core 
Competency 

2. ความสามารถในการบริหาร Supply 
Chain เพื่อวิจัย ผลิต จัดหายาและ
เวชภัณฑ์ในปริมาณท่ีสูงเพื่อสนับสนุน
งานด้านสาธารณสุข 

“สูง” 
 

“สูง” 
 

“สูง” 
 

“สูง” 
 

Current Core 
Competency 

3. ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ วิจัย 
นวัตกรรมใหม่   

“ปานกลาง” 
 

“ปานกลาง” 
 

“ปานกลาง” 
 

“ปานกลาง” 
 

Future Core 
Competency 
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หลักเกณฑ์ในการก าหนด (Core Competency : CC) ขององค์การเภสัชกรรม 
หลักเกณฑ์ ระดับ ความหมาย 

1. การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร 
(Value) 

สูง สร้างมูลค่าแก่องค์กรไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15 
ปานกลาง สร้างมูลค่าแก่องค์กรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5-15 

 ต่ า สร้างมูลค่าแก่องค์กรน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5 
2. การหายาก (Rareness) สูง เป็นความสามารถเฉพาะขององค์กรท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง

ชัดเจน 
 ปานกลาง เป็นความสามารถเฉพาะขององค์กรชั้นแนวหน้า (Top 5) ท่ีแตกต่างจากองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 ต่ า เป็นความสามารถขององค์กรท่ีเท่ากับระดับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 
3. ความยากในการ

ลอกเลียนแบบ (Imitability) 
สูง เป็นความสามารถเฉพาะขององค์กรท่ีต้องใช้เวลายาวนานมากกว่า 10 ปี ในการพัฒนาหรือ

ลอกเลียนแบบ 
 ปานกลาง เป็นความสามารถขององค์กรท่ีต้องใช้เวลานานมากกว่า  5 ปี ในการพัฒนาหรือลอกเลียนแบบ 
 ต่ า เป็นความสามารถขององค์กรท่ีใช้เวลาไม่เกิน 5 ปี ในการพัฒนาหรือลอกเลียนแบบ 
4. องค์กรสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ (Organization) 
สูง องค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันที อย่างมีประสิทธิภาพสูง 

 ปานกลาง องค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันที อย่างมีประสิทธิภาพปานกลาง 
 ต่ า องค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้บางส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการประเมิน : ปัจจัยที่ผ่านการประเมินความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency) ของ
องค์กร ควรผ่านหลักเกณฑ์การประเมินในระดับ “สูง” ทั้ง 4 หัวข้อ และส าหรับความสามารถที่มีผลการประเมินต่ ากว่า
เกณฑ์แต่มีความส าคัญสูงต่อองค์กร ให้ก าหนดเป็นความสามารถที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นความสามารถพิเศษขององค์กร
ในอนาคต 
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1.6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
กลุ่ม รายละเอียด ความคาดหวงัหรือความต้องการ ความกังวล ที่มาของข้อมูล 

ลูกค้า - Key Account  
(สปส. สปสช.) 

- จัดหายาท่ีมีคุณภาพ  
- จัดหายาได้เพียงพอ 
- จัดหายาได้ทันเวลา 
- มีระบบ IT ช่วยสนับสนุนการสั่งซื้อของลูกค้า 
- ราคาจ าหน่ายอยู่ในกรอบงบประมาณ 
- ให้ อภ. ผลิตยาท่ีมีผู้ขายน้อยราย 

- ยาขาดจ่าย 
- คุณภาพของยาท่ี อภ.จัดหา 

- แบบฟอร์มบันทึกความต้องการของลูกค้า 
- CCR 
- หนังสือความต้องการจากลูกค้า 
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการ

จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็นตาม
โครงการพิเศษ 

- รายงานการประชุมคณะก ากับ ติดตาม 
- รายงานประชุมสินค้าคงคลังประจ าเดือน 
- ผลวิจัยความพึงพอใจ 
- รายงานประชุมการจัดท าแผนการจัดหาประจ าปี 

 - รพ.ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

- จัดหายาท่ีมีคุณภาพ  
- จัดหายาได้เพียงพอ 
- ราคายาไม่แตกต่างจากราคายาในตลาด 
- ผลิตยา/ส ารองยาและเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็น เช่นหน้ากากอนามัย,  
- ยาก าพร้า, ยาท่ี อภ. ผลิตรายเดียวในประเทศได้อย่างเพียงพอ 
- มีระบบ IT ช่วยสนับสนุนการสั่งซื้อของลูกค้า 
- ให้ อภ. ผลิตยาท่ีมีผู้ขายน้อยราย 
- สามารถจัดส่งยาได้ครบตามใบสั่งซื้อในครั้งเดียว 
- เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลด้านราคา สามารถตรึงราคายาในตลาดได้ 

- ยาขาดคราว 
- ยาราคาแพง 

- แบบฟอร์มบันทึกความต้องการของลูกค้า 
- CCR 
- หนังสือความต้องการจากลูกค้า 
- ผลวิจัยความพึงพอใจ 

 - รพ.ในสังกัด UHosNet - ผลิตยาท่ีมีคุณภาพ  
- ผลิตยาได้เพียงพอ 
- จัดหายาก าพร้าได้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
- พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปและสารมาตรฐานเพื่อการ

ตรวจสอบคุณภาพยาผ่านห้องปฏิบัติการกลาง 
- มีระบบ IT ช่วยสนับสนุนการสั่งซื้อของลูกค้า 
- ให้ อภ. ผลิตยาท่ีมีผู้ขายน้อยราย 
- สามารถจัดส่งยาได้ครบตามใบสั่งซื้อในครั้งเดียว 
- จัดหายากลุ่ม จ2 ในรูปแบบการจัดซื้อร่วมเพื่อให้ได้ราคาเดียวกับ

ท่ี อภ. จ าหน่ายให้กับ สปสช.และสปส. 
- ข้อมูลผลการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) 

- จัดหายาก าพร้าได้ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

- แบบฟอร์มบันทึกความต้องการของลูกค้า 
- CCR 
- หนังสือความต้องการจากลูกค้า 
- ผลวิจัยความพึงพอใจ 
- ผลวิจัยความพึงพอใจ  
- แผนความต้องการยาประจ าปี 

 - สมาคม/ราชวิทยาลัย - จัดหายาจ าเป็นท่ีมีคุณภาพ  
- จัดหายาจ าเป็นได้เพียงพอ 

- ไม่สามารถจัดหายาจ าเป็นได้ตามความ
ต้องการ 

- แบบฟอร์มบันทึกความต้องการของลูกค้า 
- หนังสือความต้องการจากลูกค้า/อย. 
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กลุ่ม รายละเอียด ความคาดหวงัหรือความต้องการ ความกังวล ที่มาของข้อมูล 
- จัดหายาจ าเป็นได้ทันเวลา 
- สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม/ราชวิทยาลัย 
- จัดหายาจ าเป็นได้ทุกรายการ ตามความต้องการ 
- ราคาจ าหน่ายสมเหตุสมผล และเข้าถึงได้ 
- ให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมของสมาคม/ราชวิทยาลัย โดย

งบประมาณในการสนับสนุนไม่น้อยกว่าครั้งท่ีผ่านมา 

- ไม่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมของ
สมาคม/ราชวิทยาลัย 

- การออกบูธกิจกรรม/สัมมนา 
 

ส่งมอบ คู่ค้า - Subcontract รับจ้างผลิต  - ได้รับข้อมูลท้ังข้อก าหนดของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สูตรผลิต และ
กระบวนการผลิตที่ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง 

- มีระบบการจ่ายเงนิท่ีรวดเร็วและตรงตามเวลา 
- ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข อย่างเคร่งครัด 
- มีจรรยาบรรณในการด าเนินงานกับคู่ค้า 
- เป็นคู่ค้าท่ีดีและซื่อสัตย์ 
- ต้องการรับจ้างผลิตจาก อภ. เพิ่มข้ึน  

(บางบริษัท) 

- จ่ายเงินล่าช้า 
- ค่าปรับ 
- การติดต่อประสานงานท่ีไม่เป็นระบบ 
- ท าธุรกิจร่วมกันได้และเป็นคู่ค้าท่ีดี  
- ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสัญญา 
- อาจไม่สามารถท าได้ตามข้อก าหนดของ 

อภ.อย่างครบถ้วน 
- ปริมาณผลิตไม่เหมาะสมกับ

ความสามารถในการผลิตของบริษัท
รับจ้างผลิต 

- ติดต่อตรง โดย อภ. มีการก าหนด Contact Person  
ท่ีชัดเจน ผ่านช่องทางติดต่อทุกทาง 

- แบบสอบถามผู้รับจ้างผลิต 

 - ผู้ผลิตและตัวแทน จ าหน่าย
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 

- ได้รับข้อมูลท้ังข้อก าหนดของวัตถุดิบและ บรรจุภัณฑ์ท่ีชัดเจน 
ครบถ้วน ถูกต้อง 

- มีระบบการจ่ายเงินท่ีรวดเร็วและตรงตามเวลา 
- ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข อย่างเคร่งครัด 
- มีจรรยาบรรณในการด าเนินงานกับคู่ค้า 
- เป็นคู่ค้าท่ีดีและซื่อสัตย์ 

- จ่ายเงินล่าช้า 
- ค่าปรับ 
- การติดต่อประสานงานท่ีไม่เป็นระบบ 
- ท าธุรกิจร่วมกันได้และเป็นคู่ค้าท่ีดี  
- ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสัญญา 
- อาจไม่สามารถท าได้ตามข้อก าหนดของ 

อภ.อย่างครบถ้วน 

- ติดต่อตรง โดย อภ. มีการก าหนด Contact Person  
ท่ีชัดเจนผ่านช่องทางติดต่อทุกช่องทาง 

- การ Audit ประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง 

 - บริษัทร่วมทุน (THP) - ขายยาผ่าน อภ.  
- เป็นผู้รับจ้างผลิตให้ อภ. 
- ผู้รับจ้างผลิตส่วนเพิ่มจากข้อตกลง 
- ต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่จาก R&D ของ อภ. 

- การสนับสนุนจากภาครัฐ - MOU 
- รายงานการประชุม 
- เย่ียมชมบริษัทร่วมทุน 

 - ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่าย
วัคซีนข้ันกลาง (Bulk) 

- ได้รับข้อมูลปริมาณและเวลาจาก อภ. ท่ีชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง 
- มีระบบการจ่ายเงินท่ีรวดเร็วและตรงตามเวลา 
- ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข อย่างเคร่งครัด 
- มีจรรยาบรรณในการด าเนินงานกับคู่ค้า 
- เป็นคู่ค้าท่ีดีและซื่อสัตย์ 

- จ่ายเงินล่าช้า 
- ค่าปรับ 
- การติดต่อประสานงานท่ีไม่เป็นระบบ 
- ท าธุรกิจร่วมกันได้และเป็นคู่ค้าท่ีดี  
- ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสัญญา 

- ติดต่อตรง โดย อภ. มีการก าหนด Contact Person ท่ี
ชัดเจน ผ่าน ช่องทางติดต่อทุกช่องทาง 
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กลุ่ม รายละเอียด ความคาดหวงัหรือความต้องการ ความกังวล ที่มาของข้อมูล 
- อาจไม่สามารถท าได้ตามข้อก าหนดของ 

อภ.อย่างครบถ้วน 
 - ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่าย

วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ / 
Outsource ขนส่งผลิตภัณฑ์ 
และคลังจัดเก็บภายนอก 

- ได้รับข้อมูลท้ังข้อก าหนดของวัตถุดิบและ บรรจุภัณฑ์ท่ีชัดเจน 
ครบถ้วน ถูกต้อง 

- ได้รับข้อมูลขอบเขต ความต้องการงาน Outsource ท่ีชัดเจน 
ครบถ้วน 

- มีระบบการจ่ายเงินท่ีรวดเร็วและตรงตามเวลา 
- ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข อย่างเคร่งครัด 
- มีจรรยาบรรณในการด าเนินงานกับคู่ค้า  
- เป็นคู่ค้าท่ีดีและซื่อสัตย์ 

- จ่ายเงินล่าช้า 
- ค่าปรับ 
- การติดต่อประสานงานท่ีไม่เป็นระบบ 
- ไม่สามารถท าธุรกิจร่วมกันได้และเป็นคู่

ค้าอย่างต่อเนื่อง 
- ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสัญญา 
- อาจไม่สามารถท าได้ตามข้อก าหนดของ 

อภ.อย่างครบถ้วน 

- ติดต่อตรง โดย อภ. มีการก าหนด Contact Person ท่ี
ชัดเจน ผ่าน ช่องทางติดต่อทุกช่องทาง 

หน่วยงาน
ตรวจสอบ 
หน่วยงานให้
การรับรอง
มาตรฐาน 

- ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

- อภ. สามารถท าตามประกาศ อย.ได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
- อภ. สามารถรักษาการด าเนินงานตามมาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง 
- อภ.แจ้งกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากท่ีได้รับการรับรอง 

- การแก้ไขข้อบกพร่องด าเนินการไม่
ครบถ้วนหรือล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 

- ไม่สามารถเข้าตรวจประเมินได้ตามแผน 
- ความพร้อมของทีมผู้ตรวจประเมินใน

เรื่องเวลา และจ านวนบุคลากร 

- ประชุม ชี้แจง หรือหารือกับผู้ประกอบการ 
- เว็บไซต์ อย. 
- Audit report ตามรอบ 1-3 ปี (ข้ึนกับประเภทการ

ตรวจสอบ) 

หน่วยงาน
ก ากับ 
คณะกรรมการ 

- ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

- ผลการด าเนินงานของ อภ.สูงกว่าหรือเป็นไปตามเป้าหมาย 
- สามารถด าเนินงานบริหารความเสียงได้ตามหลักการ COSO-ERM 

2017 ได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

- อภ. ไม่ปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ผล
การด าเนินงานของ อภ.ได้ตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย 

- ผลส ารวจทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ
ด้านบริหารความเสี่ยงของพนักงานต่ า
กว่าเป้าหมาย 

- ขาดการสร้าง Risk culture 
- มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในขององค์กรท่ีด าเนินการไม่เป็น
ระบบ 

- ข้อสังเกตตามเล่ม MOU ประจ าปี 
- การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดประจ าปี 
- รายงานผลการด าเนินงาน อภ. จาก สคร. ประจ าปี 

 - คณะกรรมการองค์การ 
เภสัชกรรม 

- ด าเนินงานได้ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ อภ. และรัฐบาล  
- เป็นหน่วยงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
- ด าเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย  
- มีความเจริญเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน 
- การประเมินและพัฒนาตนเองของ คกก.อภ. 

- อภ. ไม่สามารถตอบสนองนโยบายได้ 
- อภ. ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อ

สถานการณ์ต่างๆ  
- อภ. ไม่สามารถปรับตัวต่อเทคโนโลยีท่ี

เปลี่ยนแปลง 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ อภ. 
- แผนพัฒนายุทธศาสตร์ 

 - กรมโรงงานอุตสาหกรรม - ด าเนินงานตามมาตรฐานและกฎหมายท่ีก าหนด - ปฏิบัติไม่ได้ตามมาตรฐานและกฎหมาย
ท่ีก าหนด 

- ข้อสังเกตจากการเข้าตรวจพื้นท่ีของ อภ. 
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กลุ่ม รายละเอียด ความคาดหวงัหรือความต้องการ ความกังวล ที่มาของข้อมูล 
ชุมชน ชุมชนรอบพื้นท่ีองค์การเภสัชกรรม 

จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 
- พื้นท่ีส านักงานใหญ่พระรามท่ี 6 
- พื้นท่ี อภ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
- พื้นท่ี อภ. โรงงานผลิตวัคซีน ต.

ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
- พื้นท่ี อภ. อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุร ี

- อภ. สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
- อภ. จัดท ามาตรฐานความปลอดภัยในหน่วยงานและประชาสัมพนัธ์

ให้ชุมชนในพื้นท่ีรับทราบเพื่อสร้างความเชือ่ม่ันให้กับชุมชน 
- เป็นหน่วยงานท่ีสร้างความภาคภูมิใจให้กับพื้นท่ี 
- เปิดโอกาสให้บุคคลในพื้นท่ีเข้าท างานท่ี อภ.  
- เป็นหน่วยงานท่ีสร้างความม่ันคงและย่ังยืนให้กับพื้นท่ีท้ังในเรื่อง

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

- อภ. ไม่สามารถควบคุมมลพิษสู่ชุมชน - ข้อร้องเรียนต่างๆ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนท่ีจัดข้ึน 
- ผลประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมร่วมกับ

ชุมชน 
- การจัดท าประชาพิจารณ์ในพื้นท่ี 

NGOs/
สื่อมวลชน 

- ภาคีเครือข่ายส าคัญ (เช่น 
AIDS, กฝย, ชมรมแพทย์ชนบท 
ชมรมเภสัชชนบท มูลนิธิ
คุ้มครองผู้บริโภค และอื่นๆ) 

 

- ผลิตยาให้มีใช้อย่างต่อเนื่องในราคาท่ีเหมาะสม 
- การสื่อสารเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ ในระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
- สามารถเข้าถึงยาท่ีจ าเป็น ยาขาดแคลน (ยาก าพร้า) ได้อย่างต่อเนื่อง 
- อภ.เพิ่มบทบาทด้านสิทธิบัตรยาเพื่อให้เกิดการเข้าถึงยาท่ีเป็น

ปัญหาในระบบสาธารณสุข 
- สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ท่ีตรงกับ Pain Point ของภาคี 
- สร้างสรรค์นวัตกรรมยาใหม่ๆ เพิ่มข้ึนให้คุณภาพการรักษาท่ีดีข้ึน 

- ยาขาดหรือไม่ต่อเนื่อง 
- ราคาปรับเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน 
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองยัง อภ. 

- Application LINE 
- โทรศัพท์ 
- บันทึกการหารือ ทุก 3 เดือน 
- แบบสอบถาม 

 - สื่อมวลชน - มีการเผยแพร่ข่าวสารถูกต้อง ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง 
- มีช่องทางติดต่อท่ีหลากหลาย 
- ได้รับข่าวสารท่ีรวดเร็ว 
- มีผู้บริหารเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าว 

- อภ.ให้ความร่วมมือในการให้ข่าวสารยัง
ไม่เพียงพอ 

- Application LINE 
- โทรศัพท์ 
- แบบสอบถาม 

พนักงาน - พนักงาน - สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
- ความต้องการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
- ความก้าวหน้าในอาชีพ 
- ปรับปรุงบัญชีเงินเดือน   
- การให้รางวัล 

- การย้ายโรงงานและการโยกย้าย
ผู้ปฏิบัติงาน (โรงงานรังสิต ระยะท่ี 2 
และโรงงานชีววัตถุ)  

- การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็น
ลูกจ้างประจ า 

- ข้อร้องเรียน 
- ข้อเสนอแนะ 
- รายงาน Satisfaction and Engagement 
- รายงานการประชุมกิจการสัมพันธ์ 

 - ผู้บริหารระดับสูงสุดของ อภ. - มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี ท่ีสามารถเสริมสร้างความเชื่อม่ัน
ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายท่ี
ก าหนดไว้ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีปริ
สิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

- มีข้อเสนอแนะท่ีดี ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และในการปรับปรุงพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าเพิ่มข้ึน 

- ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพ 
- สามารถลดการร้องเรียน และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนให้กับ 

อภ. และให้ข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์และคุณค่าต่อ  อภ. 

- งานตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด และไม่ครอบคลุมประเด็นท่ี
ส าคัญของ อภ.หรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของ อภ. 

- ความรู้ ความสามารถอาจมีไม่เพียงพอ
หรือทันต่อการท าธุรกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

- รายงานผลการตรวจสอบด้านความเชื่อม่ันตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 

- รายงานด้านการให้ค าปรึกษา 
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1.7 ปัจจัยความยั่งยืน 

ผู้บริหารระดับสูงได้ก าหนดปัจจัยความยั่งยืนจากการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าต่างๆ ทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาตร์การด าเนินธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม ความเสี่ยงและโอกาสในการด าเนินธุรกิจของ
องค์การเภสัชกรรม และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs)  รวมทั้งได้มีการศึกษาจากปัจจัยความยั่งยืนของหน่วยงานที่เป็น Best 
Practice ประกอบในการก าหนดประเด็นที่เป็นปัจจัยความยั่งยืนขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้มีการน าปัจจัยความยั่งยืน
ไปก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และประกาศใช้นโยบาย  

ส าหรับการจัดท าแผนการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน โดยจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย
ความยั่งยืน และให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผน ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานต่อผู้บ ริ หารและ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม และได้มีการทบทวนปัจจัยความยั่งยืนขององค์การเภสัชกรรม เพื่อปรับปรุงนโยบายให้
สอดคล้องตามบริบทและสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยความยั่งยืนขององค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วย 4 มิติ ดังน้ี  
1. การก ากับดูแล 2. เศรษฐกิจ 3. สังคม 4. สิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัยความยัง่ยืน 
การก ากับดูแล เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 

• จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
• การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
• วัฒนธรรมองค์กร 
• การบริหารความเสี่ยง 
• การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
• ธรรมาภิบาลข้อมูล 

• สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ 
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
• การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
• การวิจัยและพัฒนา 
• การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

• การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
• สิทธิมนุษยชน 
• ความรับผิดชอบต่อสังคม 
• ความม่ันคงทางยาของประเทศ 

• การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

• การจัดการของเสีย 
• การจัดการก๊าซเรือน

กระจก 

 
1.8 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นองค์กรหลักเพ่ือความม่ันคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศท่ีมีนวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่าและยั่งยืน” 

 
1.9 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิต จ าหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
2. ผลิตยาที่จ าเป็นและส ารองยาในยามฉุกเฉินเพื่อคว ามมั่นคงของชาติรวมถึงยาที่มีความจ าเป็นต่อ 

ระบบสาธารณสุขของประเทศ 
3. ด าเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได้และมีธรรมาภิบาล 
4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
5. สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบสนองความต้องการและ

ความจ าเป็นต่อสังคมไทย 
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ประเด็นวิสัยทัศน ์ ประเด็นส าคัญที่น าไปถ่ายทอด 
เราเป็นใคร 

“เป็นองค์กรหลัก” 
 สร้างความม่ันคงด้านยาและเวชภัณฑ์ 

- ให้ความส าคัญกับการผลิตเอง เพื่อความม่ันคงทางยา ของประเทศ  
 ด ารงไว้ซึ่งอุตสาหกรรมยาในประเทศ 

- พัฒนา Supply chain ท่ีเข้มแข็ง 
- สร้าง Strategic alliances (Win-win Strategy) 

 ทดแทนยาน าเข้า 
 โครงสร้างทางธุรกิจขององค์กรในอนาคต (shaping for future) 

- New Business Unit 
เราท าอะไร 

“เพื่อความม่ันคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ” 
 ในภาวะวิกฤต 

- ยาส ารอง/ฉุกเฉิน วัคซีน 
- เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 ในภาวะปกติ 
- รักษาระดับราคายา                      - ส่งเสริมการเข้าถึง        
- ส่งเสริมการใช้เม่ือจ าเป็น (พอเพียง)   - การส่งเสริมสุขภาพ   - เชิงป้องกัน (Preventive) 

 บทบาท อภ. ตาม พรบ. (ด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น) 
- Product hub (บทบาทหลักของ อภ. ในปัจจุบัน) 
- Wellness hub 
- Medical service hub 
- Academic hub 

 ขยายบทบาทในเรื่องท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ ท่ีมากกว่ายาและเวชภัณฑ์ 
เรามุ่งหน้าไปทางไหน 

“มีนวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่าและย่ังยืน” 
 ย่ังยืน 

- การบริหารจัดการ     -  เศรษฐกิจ 
- สังคม                    -  สิ่งแวดล้อม 

 นวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่า หรือ Value Innovation 
- นวัตกรรมยาและเวชภัณฑ์ (เพื่อการส่งเสริม รักษาและป้องกัน)  

 ยา เวชภัณฑ์ สมุนไพร Mobile Application 
- สร้างคุณค่าเพิ่ม (Value added) เช่น Bio Circular Green (BCG) 
- Corporate Branding (Product พนักงาน Image)     

- - Smart organization 
 

1.10 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามพรบ.องค์การเภสัชกรรม 2509 

1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์ 
5. ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
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1.11 ค่านิยม (Core Value) 

 
 

1.12 แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
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1.13 แบบจ าลองธุรกิจ องค์การเภสัชกรรม (Business Model) 
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1.14 แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2565 
วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ /ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการ ปี 2565 
เป้าหมาย/ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

ลงทุน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 
(ตค.64-กย.

65 ) 
วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : SO1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)   
ยุทธศาสตร์ : 1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development)   
กลยุทธ์ : 1.1.1 New Product Development   
1.1.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผน

ปัจจุบันท่ีสอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืนทะเบียน 

6 รายการ 
จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้ทะเบียน 

6 รายการ 
รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีออกจ าหน่าย 

1,200 ล้านบาท 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

12.0835  ตค.64-กย.
65 

1.1.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส าอาง 
(Cosmetic) ท่ีสอดคล้องกับการเติบโตของ
ตลาด 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสามารถจดแจ้ง 
1 รายการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1.1.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ 
ท่ีสอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 

จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืนทะเบียน  
1 รายการ 

จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้ทะเบียน  
1 รายการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1.1.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ท่ี
สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 

จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้ทะเบียน  
1 รายการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์ : 1.2 การสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา (R&D/GPO Network)   
กลยุทธ์ : 1.2.1 การสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา (R&D/GPO Network)   
1.2.1.1 แผนการสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา 

(R&D Network) 
เครือข่ายด้านการวิจัยจ านวน  

2 เครือข่าย 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

  ตค.64-กย.
65 

ยุทธศาสตร์ : 1.3 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการ (Supply Chain Management and Smart Process)  
กลยุทธ์ : 1.3.1 Lean Manufacturing (Toyota Production System)   
1.3.1.1 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าใน

กระบวนการผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing) 

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต หน่วยผลิต 
หน่วยประกันคุณภาพ
, ฝ่ายบริหารพัสดุฯ 

361.4822  ตค.64-กย.
65 

1.3.1.2 การจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อ
สร้างความคล่องตัวของ Supply Chain 
(Logistics & DC Strategy) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ได้ตามแผน  (100%) 

ฝ่ายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

1.6341  ตค.64-กย.
65 

กลยุทธ์ : 1.3.2 Construction of Rungsit Factory Phase-II   
1.3.2.1 แผนการบริหารการผลิตของโรงงานผลิตยา

รังสิต ระยะท่ี 2 
(โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะท่ีสอง 
วงเงินด าเนินการ 5,396 ล้านบาท เบิกจ่ายปี 2565 
จ านวน 300 ล้านบาท  : ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปี
2562-2565) 

รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ได้ตามแผน  (100%) 

 
 
 

คณะท างานบริหาร
โครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยารังสิต 
2 

300  ตค.64-กย.
65 

ยุทธศาสตร์ : 1.4 การสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือเชงิกลยุทธ์ (Supply Chain's Strategic Alliance)  
กลยุทธ์ : 1.4.1 Production Subcontractor & Supplier Management    
1.4.1.1 แผนการสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือ

เชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) 
จ านวนรายการในการจัดท า SMI กับ
ผู้ผลิตวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีเพิ่มข้ึน

ไม่ต่ ากว่า 5 รายการ/ปี 

ฝ่ายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

  ตค.64-กย.
65 
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วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ /ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ 
แผนปฏิบัติการ ปี 2565 

เป้าหมาย/ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
ลงทุน 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 
(ตค.64-กย.

65 ) 
ยุทธศาสตร์ : 1.5 การสร้างศูนย์โลจิสติกส์ Logistics Center (THPO)   
กลยุทธ์ : 1.5.1 Procurement Business Unit   
1.5.1.1 แผนศึกษารูปแบบธุรกิจ Thailand Health 

Procurement Organization (THPO) 
รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของ

รูปแบบธุรกิจ THPO ภายใน
ปีงบประมาณ 2565 

ฝ่ายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

  ตค.64-กย.
65 

ยุทธศาสตร์ : 2.1 การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing Strategy and Smart Service)   
กลยุทธ์ : 2.1.1 Customer Segment Marketing (4Ps)   
2.1.1.1 แผนการตลาดลูกค้าภาครัฐ รายได้จากการจ าหน่ายลูกค้าภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการ

ขาย 
  ตค.64-กย.

65 
2.1.1.2 แผนการตลาดลูกค้าเอกชน รายได้จากการจ าหน่ายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการ

ขาย 
4.5617  ตค.64-กย.

65 
2.1.1.3 แผนการตลาดลูกค้าต่างประเทศ การรับรู้ต่อแบรนด์ 

ช่องทางการจ าหน่าย Online 
จ านวนคู่ค้า 
รายการย่ืนทะเบียน 
ช่องทางสื่อสาร 
จ านวนงาน Virtual Fairs 

ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย 

  ตค.64-กย.
65 

ยุทธศาสตร์ : 2.2 การบริหารความสัมพันธ์เพื่อรักษาและสร้างความผูกพันของลูกค้า (CRM)   
กลยุทธ์ : 2.2.1 Value Creation from CR Database   
2.2.1.1 แผนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน 

(100%) 
คะแนนความผูกพันของลูกค้าทุกกลุ่ม 

ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย  

  ตค.64-กย.
65 

ยุทธศาสตร์ : 2.3 การสร้างแบรนด์ (Corporate Branding)   
กลยุทธ์ : 2.3.1 Brand Set-up & Communication   
2.3.1.1 แผนการสร้างแบรนด์ (Corporate & 

Product Branding) 
Baseline Brand Awareness กองประชาสัมพันธ์ 1.0560  ตค.64-กย.

65 
วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : SO3 นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Business Innovation)   
ยุทธศาสตร์ : 3.1 การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (KM & Innovation Strategy)   
กลยุทธ์ : 3.1.1 KM & Innovative Ideas Promotion + KM & e-Library   
3.1.1.1 พัฒนาและต่อยอดการจัดการความรู้ไปสู่การ

สร้างนวัตกรรม 
 
 
 

รอ้ยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน 
(100%) 

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
เชื่อมโยงการจัดการความรู้ น าไปสร้าง

นวัตกรรมได้ 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
คณะท างานการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

  ตค.64-กย.
65 

ยุทธศาสตร์ : 3.2 การพัฒนายาเพื่อความมั่นคงและยาตามนโยบาย (Drug Development For Sustainability)  
กลยุทธ์ : 3.2.1 Social Project Collaboration   
3.2.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา API  จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืนทะเบียน สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
6.000  ตค.64-กย.

65 
3.2.1.2 แผนผลิตหน้ากาก N95  ปริมาณการผลิตหน้ากาก N95 ผ่าน

มาตรฐานภายในปีงบประมาณ 2565 
จ านวน - ชิ้นต่อปี 

ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

  ตค.64-กย.
65 

3.2.1.3 แผนการพัฒนายาเพื่อความม่ันคงและยาตาม
นโยบาย (วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Cell-based) 

ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน 
(100%) 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝ่ายชีววัตถุ 

9.9900  ตค.64-กย.
65 
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วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ /ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ 
แผนปฏิบัติการ ปี 2565 

เป้าหมาย/ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
ลงทุน 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 
(ตค.64-กย.

65 ) 
ยุทธศาสตร์ : 3.3 การพัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business / New S-curve)   
กลยุทธ์ : 3.3.1 Business Development Partnership   
3.3.1.1 แผนการพัฒนายาเพื่อความม่ันคงและยาตาม

นโยบาย (วัคซีน COVID) 
ปริมาณจากการจ าหน่ายวัคซีน Covid-

19 
จ านวน - ล้านโดส 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา โรงงานผลิต 
(วัคซีน)ฯ 
ฝ่ายชีววัตถุ การ
ประกันคุณภาพชีว
วัตถุ  
ฝ่ายทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ์ 

11.6920  ตค.64-กย.
65 

3.3.1.2  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การซื้อ-
ขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชง
  

ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน 
(100%) 

 

คทง.บริหารโครงการ
ผลิตสารสกัดต้นแบบ
กัญชาทางการแพทย์ 

  ตค.64-กย.
65 

3.3.1.3 โครงการ GPO Franchise ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน 
(100%) 

ฝ่ายการตลาดและ
ชาย 

  ตค.64-กย.
65 

3.3.1.4 โครงการการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของ
องค์การเภสัชกรรม (พื้นท่ีหนองใหญ่)  

ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน 
(100%) 

คกก.บริหารจัดการ
ท่ีดินองค์การเภสัช
กรรม อ.หนองใหญ่ 
จ. ชลบุรี. 

  ตค.64-กย.
65 

3.3.1.5 โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน 
(100%) 

สามารถลงนามสัญญาผู้รับเหมาก่อสร้าง
และท่ีปรึกษาคุมงานแล้วเสร็จ 

คกก.ติดตามและ
ก ากับโครงการพัฒนา
ยารักษาโรคมะเร็ง 

55 
 

 ตค.64-กย.
65 

วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : SO4 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)   
ยุทธศาสตร์ : 4.1 การจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ (Agile BUs)   
กลยุทธ์ : 4.1.1 BUs' Accounting & System Development    
4.1.1.1 แผนการจัดเตรียมหน่วยธุรกิจเพื่อรองรับการ

เติบโตและบทบาทในอนาคต 
ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน 

(100%) 
ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

  ตค.64-กย.
65 

ยุทธศาสตร์ : 4.2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Management & Development)   
กลยุทธ์ : 4.2.1 Organization Re-structuring & Manpower   
4.2.1.1 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง

ให้รองรับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนธุรกิจ (Organizatiom Design) 

ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน 
(100%) 

 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์   ตค.64-กย.
65 

ยุทธศาสตร์ : 4.3 ความยั่งยืนและธรรมาภิบาลองค์กร (CG & CSR)   
กลยุทธ์ : 4.3.1 CG, GRC & CSR Policy & Practices    
4.3.1.1 แผนพัฒนาระบบการก ากับดูแลตาม

มาตรฐานสากล  
ผลประเมินด้านการก ากับดูแลท่ีดีและการ

น าองค์กร ≥2.5 
กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความย่ังยืน  

  ตค.64-กย.
65 

4.3.1.2 แผนสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร และขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ ≥93 

กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความย่ังยืน 
  

  ตค.64-กย.
65 

4.3.1.3 แผนพัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตาม
แนวทาง GRI ตามกรอบ GRI 

กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความย่ังยืน 
  

  ตค.64-กย.
65 
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วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ /ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ 
แผนปฏิบัติการ ปี 2565 

เป้าหมาย/ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
ลงทุน 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 
(ตค.64-กย.

65 ) 
ยุทธศาสตร์ : 4.4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management)    
กลยุทธ์ : 4.4.1 Employee Engagement   
4.4.1.1 แผนยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจ

ของพนักงานองค์การเภสัชกรรม 
ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน 

(100%) 
ผลความผูกพันพนักงาน และความ
พร้อมของพนักงานในการขับเคลื่อน

องค์กร 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
  

  ตค.64-กย.
65 

กลยุทธ์ : 4.5.4 พัฒนาการดูแลระบบ (DT)    
4.5.1.1 แผนการรับรอง ISO 27001  ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน 

(100%) 
ได้การรับรอง ISO 27001 

ส านักอ านวยการ 
กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ตค.64-กย.
65 

4.5.1.1 แผนการติดตามความคืบหน้าด้าน Digital 
Transformation 

ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน 
(100%) 

 

ส านักอ านวยการ 
กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

60.3880  ตค.64-กย.
65 

ยุทธศาสตร์ : 4.6 การเตรียมย้ายโรงงานพระราม 6 (Cooperative Exit Strategy)    
กลยุทธ์ : 4.6.1 Stakeholder Corporation to Exit Project    
4.6.1.1 แผนการย้ายหน่วยงานและพื้นท่ีปฏิบัติการใน

พื้นท่ีองค์การเภสัชกรรม (ส านักงานใหญ่) 
ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน 

(100%) 
ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

  ตค.64-กย.
65 
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1.15 การจัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์การเภสัชกรรม ได้มีการวิเคราะห์และจัดสรรทรัพยากรทั้งการเงินและ

ไม่ใช่การเงิน เพื่อน ามาจัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
หลักเกณฑ์การประเมินการจัดการทรัพยากรของแผนปฏิบัติการ (Action Plan Screening Criteria) 

หลักเกณฑ์ 
คะแนน 

3 2 1 น้ าหนัก 
1. ความต้องการทรัพยากร (Resource Requirement) 
1.1 การจัดหาเทคโนโลยี (Technology) มีเทคโนโลยีพร้อมแล้ว 

(100%) 
มีเทคโนโลยีแล้วบางส่วน 

(25-99%) 
ต้องจัดหาเทคโนโลยีใหม่
เกือบท้ังหมด (<25%) 

10% 

1.2 ความสามารถ/สมรรถนะท่ีมีในการ
ด าเนินการแผนปฎิบัติการ (Competency) 

มีความสามารถพร้อมในการ
ด าเนินการได้ทันที (100%) 

มีความสามารถพร้อมในการ
ด าเนินการได้บางส่วน (25-

99%) 

มีความสามารถ 
ในการด าเนินการได้เองน้อย 

(<25%) 

10% 

2. ความน่าสนใจของแผนปฎิบัติการ (Attractiveness) 
2.1 ความพร้อมในการประเมินความเป็นไปได้

ของแผนปฎิบัติการ*  
สามารถวิเคราะห์ผล 

ได้โดยตรง 
สามารถวิเคราะห์ผล 

ได้โดยอ้อม 
ไม่สามารถวิเคราะห์หา

ผลได้ 
10% 

2.2 ผลตอบแทนเชิงปริมาณของแผนปฎิบัติการ 
(Quantitative Returns)* 

High 
(มีผลตอบแทน 
>10 ล้านบาท) 

Medium 
(มีผลตอบแทน 
5-10 ล้านบาท) 

Low 
(มีผลตอบแทน 
<5 ล้านบาท) 

30% 

2.3 ผลตอบแทนเชิงคุณภาพของแผนปฎิบัติการ 
(Qualitative Benefits) 

High 
(สอดคล้องกับ SO หรือ

ยุทธศาสตร์องค์กร) 

Medium 
(สอดคล้องกับกลยุทธ์) 

Low 
(สอดคล้องกับเป้าหมายของ

ฝ่าย) 

30% 

3. การประเมินความเส่ียงของแผนปฎิบัติการ (Risk Assessment) 
3.1 ความเสี่ยงของแผนปฎิบัติการ (Project 

Risk) 
Low 

(มีปัจจัยเสี่ยงสูง 1 ตัว) 
Medium 

(มีปัจจัยเสี่ยงสูง 2 ตัว) 
High 

(มีปัจจัยเสี่ยงสูง 3 ตัว) 
10% 

    100% 

หมายเหตุ  * ไม่น ามาประเมินการจัดการทรัพยากรของแผนปฏิบัติการภายใต้ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 4 (SO4) 
โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละข้อ ดังน้ี 

1. ความต้องการทรัพยากร (Resource Requirement) ประกอบด้วย 

1.1 การจัดหาเทคโนโลยี (Technology) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีทั้งที่องค์กรมี
อยู่ในปัจจุบันหรือมีสิทธิบัตรในการใช้งานอยู่ และที่สามารถจัดหาเพิ่มเติมได้เพื่อมาใช้ภายในแผนปฏิบัติการ เทียบ
กับจ านวนเทคโนโลยีทั้งหมดที่ต้องใช้ภายในแผนปฏิบัติการ แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 3 : เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช้ภายในแผนปฏิบัติการ
ได้ทั้งหมดหรือร้อยละ 100 (มีเทคโนโลยีพร้อมแล้ว 100%) 

 ระดับที่ 2 : เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช้ภายในแผนปฏิบัติการ
ได้มากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  (มีเทคโนโลยีแล้วบางส่วน 25-99%) 

 ระดับที่ 1 : เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรต้องจัดหาใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อมาใช้ภายในแผนปฏิบัติการ โดยเป็น
เทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช้ภายในแผนปฏิบัติการได้น้อยกว่าร้อย
ละ 25  (ต้องจัดหาเทคโนโลยีใหม่เกือบทั้งหมด <25%) 
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1.2 ความสามารถ/สมรรถนะที่มีในการด าเนินการแผนปฎิบัติการ (Competency) โดยพิจารณาจาก
ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จ าเป็นของคณะท างานของแผนปฏิบัติการให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 3 : คณะท างานมีทักษะและความสามารถที่จ าเป็นครอบคลุมครบทุกด้านในการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการร้อยละ 100 (ความสามารถพร้อมในการด าเนินการได้ทันที 100%) 

 ระดับที่ 2 : คณะท างานมีทักษะและความสามารถที่จ าเป็นครอบคลุมครบการด าเนินงานแผนปฏิบัติการได้
เป็นบางส่วน โดยมากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 (มีความสามารถพร้อมในการด าเนินการได้บางส่วน 
25-99%) 

 ระดับที่ 1 : คณะท างานมีทักษะและความสามารถที่จ าเป็นครอบคลุมครบการด าเนินงานแผนปฏิบัติการได้
น้อย โดยมีทักษะและความสามารถในการด า เนินงานแผนปฏิบัติการไ ด้เองน้อยกว่า ร้อยละ 25 (มี
ความสามารถในการด าเนินการได้เองน้อย <25%) 

2. ความน่าสนใจของแผนปฎิบัติการ (Attractiveness) ประกอบด้วย 

2.1 ความพร้อมในการประเมินความเป็นไปได้ของแผนปฎิบัติการ โดยพิจารณาจากโดยพิจารณาจากความ
เป็นไปได้ในการวิเคราะห์หาผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการ แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 3 : สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการ ได้โดยตรง โดย
มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท (สามารถวิเคราะห์ผลได้โดยตรง) 

 ระดับที่ 2 : สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจากผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการในรูปตัวเงินได้โดยอ้อม 
(สามารถวิเคราะห์ผลได้โดยอ้อม) 

 ระดับที่ 1 : ไม่สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจากผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการในรูปตัวเงินได้ ( ไม่
สามารถวิเคราะห์ผลได้) 

2.2 ผลตอบแทนเชิงปริมาณของแผนปฎิบัติการ (Quantitative Returns) โดยพิจารณาจากความ
เป็นไปได้ในการวิเคราะห์หาผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการ แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 3 : สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนในรูปตัวเงินผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการได้ โดยมีมูลค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท (High – มีผลตอบแทน ≥ 10 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 2 : สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนในรูปตัวเงินผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการได้ โดยมีมูลค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท (Medium – มีผลตอบแทน 5-10 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 1 : สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนในรูปตัวเงินผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการได้ โดยมีมูลค่าน้อย
กว่า 5 ล้านบาท (Low – มีผลตอบแทน < 5 ล้านบาท)) 
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2.3 ผลตอบแทนเชิงคุณภาพของแผนปฎิบัติการ (Qualitative Benefits) โดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนด แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 3 : วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Objectives) หรือยุทธศาสตร์ระดับองค์กร (High - สอดคล้องกับ SO หรือยุทธศาสตร์องค์กร) 

 ระดับที่ 2 : วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Medium - สอดคล้องกับกลยุทธ์)) 
 ระดับที่ 1 : วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับฝ่าย   

(Low - สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่าย) 
 

3. การประเมินความเสี่ยงของแผนปฎิบัติการ (Risk Assessment) ประกอบด้วย 

3.1 ความเสี่ยงของแผนปฎิบัติการ (Project Risk) โดยพิจารณาจากจ านวนปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง 
(Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลให้แผนปฏิบัติการ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 3 : โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 1 ปัจจัย หรือไม่มีเลย  
(Low - มีปัจจัยเสี่ยงสูง 1 ตัว หรือไม่มี) 

 ระดับที่ 2 : โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 2 ปัจจัย (Medium - มีปัจจัยเสี่ยงสูง 2 ตัว) 
 ระดับที่ 1 : โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงอย่างน้อย 3 ปัจจัย (High - มีปัจจัยเสี่ยงสูง 3 ตัว) 

 
1.16 งบประมาณลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2565 
สรุปงบลงทุนจ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ งบลงทุน (ล้านบาท) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 375.1998 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและบริการ  (Marketing Strategy) 5.6177 
3. ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Business Innovation) 84.3850 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร  (Organization Management) 65.5882 

รวม 530.7907 
สาระส าคัญของการลงทุนในปีงบประมาณ 2565 (ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564 – 2568) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
ขออนุมั ติงบลงทุนในปี  2565 วงเงินด า เนินการรวม 375.1998 ล้านบาท เป็นการลงทุน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการผลิตยาเม็ด การเคลือบยาและการบรรจุยาอัตโนมัติ แผนการบริหารแบบ
ลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิต (Lean & Efficient Manufacturing) แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด (Effective R&D) การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์  เพื่อรองรับการ
ขยายก าลังการผลิตยา แผนผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และพัฒนาวัคซีนเพื่อรองรับการระบาดในประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การตลาดและบริการ  (Marketing Strategy) 
ขออนุมัติงบลงทุนในปี 2565 วงเงินด าเนินการรวม 5.6177 ล้านบาท ส าหรับการสร้างแบรนด์ 

(Corporate & Product Branding)  และแผนการตลาดเชิงรุกเพื่อขยายการเติบโตขององค์กร (Proactive 
Marketing Strategy) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  นวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่า (Business Innovation) 
ขออนุมัติงบลงทุนในปี 2565 วงเงินด าเนินการรวม 84.3850 ล้านบาท ส าหรับแผนการพัฒนายา

เพื่อความมั่นคง/ยาตามนโยบาย แผนการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง แผนงานวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห์
วัตถุดิบทางเภสัชกรรมและการพัฒนาชีววัตถุ แผนการตรวจคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การบริหารจัดการองค์กร  (Organization Management) 
ขออนุมัติงบลงทุนในปี 2565 วงเงินด าเนินการรวม 65.5882 ล้านบาท ส าหรับแผนงาน Network & 

Security System การเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมใช้ระบบ(Business Continuity) แผนการจัดซื้อ จัดหา
เคร่ืองใช้ส านักงานและเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน แผนส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี  
และแผนงานพัฒนามาตรฐานโรงงานผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน 

ผลผลิต 
(Output) 

 การด าเนินงานด้านการผลิต จัดหา วิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังลูกค้า 
ตลอดจนงานสนับสนุนอื่น เช่น ด้านการตลาด ด้านการให้บริการและ การปฏิบัติงานโดยรวมมี
ประสิทธภิาพเพ่ิมขึ้น 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

 มียาที่จ าเป็น ได้แก่ กลุ่มยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ยาส าหรับผู้สูงอายุ ยาต้านไวรัสเอดส์  วัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลในปริมาณที่พอเพียง  และราคาที่
ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง รวมถึงยาใหม่ทีไ่ด้จากการวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนอง
นโยบายสาธารณสุขของประเทศ  

 มีการผลิตและวิจัยยาจากสมุนไพร (กัญชา) เพ่ือส่งเสริมการใช้สมุนไพรภายในประเทศ และส่งเสริม
การส่งออก 

 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรมในระดับดี 

 
 


