แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ 2565
องค์การเภสัชกรรม

จัดทาโดย
สานักบริหารยุทธศาสตร์
องค์การเภสัชกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565
องค์การเภสัชกรรม
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ความเป็นมา
องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นรัฐวิสาหกิ จ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จั ดอยู่ใ นสาขาสั ง คม
เทคโนโลยี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 องค์การเภสัชกรรมดาเนินงานตาม
ภารกิ จ ที่ จ ะสนองนโยบายด้ า นสาธารณสุ ขของประเทศโดยผลิต และจั ด หาเวชภัณ ฑ์ เ พื่ อ สนั บ สนุน
สาธารณสุขของประเทศ ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์สารองไว้ย าม
ฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
1) ผลิตยาและเวชภัณฑ์
2) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
3) ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์
5. ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมมีสานักงานใหญ่แ ละโรงงานผลิ ตตั้ งอยู่ที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตยารังสิต 1 ซึ่งดาเนินการผลิตยา
ต้านไวรัสเอดส์ และยาทั่วไป และโรงงานผลิตวัตถุดิบทั้งเคมี ภัณฑ์แ ละสารสกัดสมุนไพร โดยตั้งอยู่ที่ถนน
รังสิต-นครนายก คลอง 10 อาเภอธัญบุรี ปทุมธานี บนพื้นที่ 102.77 ไร่ รวมทั้งโรงงานผลิตวัคซีน ตั้งอยู่ที่
อ.ทับกวาง จังหวัดสระบุรี บนพื้นที่ 145 ไร่ ในส่วนของการกระจายสินค้าในภูมิภาค องค์การเภสัชกรรม
มีสาขาภาค 3 แห่ง คือ สาขาภาคเหนือ จ.เชีย งใหม่ สาขาภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ จ.อุดรธานี สาขา
ภาคใต้ จ.สงขลา เพื่อกระจายยาผ่านทางโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ องค์การ
เภสัชกรรมได้จัดให้มีร้านยาขององค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นช่องทางให้การกระจายยาสู่ผู้บริโภคโดยตรง
โดยจัดจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ทั้งที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม และผู้ผลิตอื่นๆ ในราคาย่อมเยา ร้านยา
องค์การเภสัชกรรม ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวม 8 แห่ง
จานวนพนักงาน มีทั้งหมด 3,221 คน ประกอบด้วย พนักงาน 2,391 คน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
พนักงานระดับปริญญาเอก 45 คน ปริญญาโท 169 คน ปริญญาตรี 814 คน ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน
1,363 คน และลูกจ้างมีจานวน 830 คน (ข้อมูลจากฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ณ 31 มีนาคม 2564)
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ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและหน่วยงาน
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1.3 กระบวนการจัดทาแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบตั กิ ารขององค์การเภสัชกรรม
การจัดทาแผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวิสัย ทัศ น์
โดยคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมและผู้บริหารระดับสูงของ อภ. ได้ร่วมกาหนดทิศ ทางองค์กร (Strategic
Direction) โดยผ่านกระบวนการที่สาคัญตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ
(Core Business Enablers) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP) ดังนี้
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) ทั้งภายในและภายนอก โดย
มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ PESTEL, 5’s Force , SWOT และ TOWs Matrix เพื่ อ ก าหนดความได้ เ ปรี ย บเชิ ง
ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Advantages : SA) ความท้ า ทายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Challenges : SC)
ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency : CC)
 การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ งยุ ทธศาสตร์ (Strategic Objectives : SO) ยุ ท ธศาสตร์
(Strategy) และกลยุทธ์ (Tactic) ของ อภ.
 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี (Action Plan)
 การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ (Action Plan Deployment)
 การติดตามผลสาเร็จตามแผนปฏิบัติการ และการปรับเปลี่ย นแผนงาน (Monitoring &
Review)
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กระบวนการจัดทาแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการขององค์การเภสัชกรรม
Supplier

1.หน่วยงานกากั บดูแล
2.สานักบริหาร
ยุทธศาสตร์

1.หน่วยงานภายนอก
2.หน่วยงานภายใน
3.สานักบริหาร
ยุทธศาสตร์

Input
-กระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติการ
ประจาปี ของ อภ.
-การดาเนิน งานตามกระบวนการ
วางแผนเชิ งยุ ทธศาสตร์( แผน
วิสาหกิจ) และแผนปฏิ บัติการ
ประจาปี ขององค์การเภสัชกรรมที่
ผ่านมา
-ข้อเสนอแนะของ คกก.อภ.
ผู้บริ หาร อภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย
- ข้อมูลการวิ เคราะห์ปัจจัย
ภายใน ด้านการเงิน ด้านลูกค้า
และตลาด ด้านห่วงโซ่อุปทาน
ด้านทรัพยากรบุคคล และด้าน
ระบบสนับสนุ นต่างๆ สาหรับ
การวางแผนระยะสั้นและระยะ
ยาวพร้อมระบุแ หล่ งที่มาของ
ข้อมูล
- ข้อมูลการวิ เคราะห์ปัจจัย
ภายนอกอาทิ PEST
Analysis/ Five Forces
Analysis สาหรับการวางแผน
ระยะสั้น และระยะยาวพร้อม
ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล
- สรุปข้อมูลสัญญาณบ่ งชี้ การ
เปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ตลาด ความนิยมของลู กค้า
ฯลฯ
- ยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่ งชาติ
- แผนยุ ทธศาสตร์รัฐวิ สาหกิจ
- ยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข
- แผนยุ ทธศาสตร์ (แผน
วิสาหกิจ) และแผนปฏิ บัติการ
ที่ผ่านมา
- ผลการดาเนิน งานที่ผ่านมา
- การบริหารความเสี่ย งที่ ผ่านมา
- ผลการบริหารความเสี่ย งและ
Residual Risk
- ปัจจัยความยั งยืน ของ อภ.
- ปัจจัยขั บเคลื่อนมู ลค่า
- ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
- ข้อมูลการวิ เคราะห์คู่เทีย บ
- ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

Process

Output

Customer

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์ ,ผู้บริหารระดับสู ง (ต.ค.)
1.การทบทวน/ประเมินและปรับ ปรุงกระบวนการวางแผนเชิ ง
ยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ)และแผนปฏิบัติ การประจาปีของ
องค์การเภสัชกรรม

กระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ)
และแผนปฏิบัติ การประจาปี
(ปรับปรุ ง)

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์
และผู้ บริหารระดับสู ง

รายการข้อมูลที่จะใช้ เป็น
ปัจจัยน าเข้า ในการวางแผน
วิสาหกิจ / แผนยุ ทธศาสตร์

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์
และผู้ บริหารระดับสู ง

2.การรวมรวมและวิเคราะห์ ปัจจั ยนาเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์ ,ผู้บริหารระดับสู ง (ต.ค.-พ.ย.)
2.1 พิจารณารายการข้อมูลที่จะใช้เป็น ปัจจัย นาเข้า
ในการวางแผนวิ สาหกิจ(แผนยุ ทธศาสตร์)

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์ ,ผู้บริหารระดับสู ง (พ.ย.-ธ.ค.)
2.2 รวบรวมและวิ เคราะห์ ข้อมูลปัจจั ยภายในและ
ภายนอกประกอบการวางแผนวิสาหกิ จ / แผน
ยุทธศาสตร์

ข้อมูลวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน ที่สาคั ญต่อองค์กร
สาหรั บใช้ ในการวิ เคราะห์ กล
ยุทธ์องค์ กร

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์
และผู้ บริหารระดับสู ง

3. การวิเคราะห์ S-W-O-T
ข้อมูลวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายใน ที่สาคัญต่อ
องค์กร สาหรับใช้ในการ
วิเคราะห์ กลยุทธ์องค์กร
สานักบริ หาร
ยุทธศาสตร์

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์ (ม.ค.)
3.1 ประเมินและวิเ คราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เพื่อใช้
ประกอบการพิ จารณา Opportunity (โอกาส) และThreat (อุปสรรค
ภัยคุ กคาม) Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่ อน)

ผลการวิเ คราะห์ องค์ กร
(Corporate Analysis) พร้ อมระบุ
แหล่งที่มาของข้อมู ล (Fact-based)
เพื่อใช้ในการสรุป การวิเ คราะห์
SWOT Analysis

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์
และผู้ บริหารระดับสู ง

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์ (ม.ค.-ก.พ.)
การวิ เคราะห์ ปัจจัย
ภายนอกและภายใน
(External /Internal
Analysis) พร้อมระบุ
แหล่ งที่มาของข้อมูล
(Fact-based)

3.2 สรุป รวบรวม SWOT ร่วมกับการจั ดการตามหลักเกณฑ์
Enablers ในด้านต่างๆ เพื่อน ามากลั่ นกรองข้อมู ล ให้ คะแนน
(Scoring) และสรุปออกมาเป็น จุ ดแข็ง (Strength) จุดอ่อ น
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุป สรรค/ภั ยคุ กคาม
(Threat) ขององค์ก ร เพื่ อเตรียมไว้ส าหรับ นาเสนอต่ อผู้ บริหาร
ระดับ สูงร่วมกันให้ ข้อ คิ ดเห็น และพิจารณาประเมินจั ดลาดับ
ความส าคัญ ของ Strength Weakness Opportunity Threat
(SWOT)

SWOT Analysis
(พร้อมระบุแหล่งที่มาของ
ข้อมูล) (Fact-based)

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์
และผู้ บริหารระดับสู ง
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Output

Customer

4.การวิเคราะห์ความท้า ทาย/ความได้เปรียบเชิ งยุ ทธศาสตร์ และ
ความสามารถพิเศษองค์กร
สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์ ,ผู้บริหาร,ฝ่ายงานที่ เกี่ ยวข้อง
(ม.ค.-ก.พ.)

สานักบริ หาร
ยุทธศาสตร์

-ผลการวิเคราะห์องค์กร
(Corporate Analysis)
- SWOT Analysis

4.1 วิเคราะห์ความความสัมพั นธ์ ความสอดคล้องและ
สนับสนุน ส่งเสริมกัน ระหว่า งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ผลกระทบ เพื่อระบุจุดแข็งที่สามารถนาไปจั บกั บโอกาสและ
หรือการใช้โอกาสกั บจุดแข็ งในการตอบสนองต่อจุดอ่อนและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้ น

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์ ,ผู้บริหาร,ฝ่ายงานที่ เกี่ ยวข้อง
(ม.ค.-ก.พ.)
4.2 ผู้บริหารระดั บสู งร่วมกับสานั กบริ หารยุ ทธศาสตร์
ทบทวนเกณฑ์ในการกาหนดความสามารถพิ เศษขององค์กร
และพิจารณาจุดแข็งและปัจจัย นาเข้าต่า งๆ เที ยบกับเกณฑ์ที่
กาหนด เพื่อ กาหนดความสามารถพิ เศษขององค์กร

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์ ,ผู้บริหาร,ฝ่ายงานที่ เกี่ ยวข้อง
(ม.ค.-ก.พ.)
4.3 ผู้บริหารระดั บสู งร่วมกับสานั กบริ หารยุ ทธศาสตร์
วิเคราะห์ Scenario Analysis ที่แ สดงประมาณการผล
ประกอบการทางการเงินตามแต่ละสถานการณ์ สามารถ
นาไปใช้ในการเลือกสถานการณ์แ ละกาหนดยุ ทธศาสตร์ ที่
เหมาะสม พร้อมทั้ งการวิเคราะห์ได้ถึง Cost-Benefit ของแต่
ละทางเลือ ก

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์ ,ผู้บริหาร,ฝ่ายงานที่ เกี่ ยวข้อง
(ม.ค.-ก.พ.)
4.4 ผู้บริหารระดั บสู งร่วมกับสานั กบริ หารยุ ทธศาสตร์ นา
กรอบยุ ทธศาสตร์ ของสถานการณ์ที่เลือกมาใช้ ในการกาหนด
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์แ ละเป้าหมายระยะสั้ น ระยะกลาง
และระยะยาว ที่ เชื่อมโยงกั บวัตถุ ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/
ยุทธศาสตร์องค์กร

ความได้เปรี ยบเชิ งยุ ทธศาสตร์
(Strategic Advantage : SA)
ความท้าทายเชิงยุ ทธศาสตร์
(Strategic Challenge : SC)

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์
และผู้ บริหารระดับสู ง

ความสามารถพิเศษขององค์กร
(Core Competency : CC)

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์
และผู้ บริหารระดับสู ง

ผลการวิ เคราะห์ Scenario
Analysis ที่แสดงประมาณการ
ผลประกอบการทางการเงิน
ตามแต่ละสถานการณ์ พร้อม
ทั้งการวิ เคราะห์ Cost-Benefit
ของแต่ละทางเลือก

ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์แ ละ
เป้า หมายระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว ที่ เชื่อมโยงกั บ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/
ยุทธศาสตร์องค์กร

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์
และผู้ บริหารระดับสู ง

สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์
และผู้ บริหารระดับสู ง

5. การกาหนดนโยบายและทิศ ทางองค์ กร (Strategic Direction)
ทบทวน วิสัย ทัศน์ พัน ธกิจ ค่านิยม
คกก.อภ. ,ผู้บริหารระดั บสู ง ,สานั กบริ หารยุ ทธศาสตร์
(ก.พ.-มี.ค.)
1.สานักบริหาร
ยุทธศาสตร์

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

นาเสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชเพื่อ
กาหนดทิศทางองค์กร (Strategic Direction)
และทบทวน วิ สัย ทัศน์
พันธกิจ ค่านิ ยม

วิสัย ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ที่ผ่านการทบทวนแล้ ว

คณะกรรมการองค์ การเภสั ช
กรรมและผู้ บริหารระดั บสู ง
และสานักบริหารยุทธศาสตร์

5

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565
องค์การเภสัชกรรม
Supplier
1.สานักบริหาร
ยุทธศาสตร์
2.ฝ่ายบั ญชีแ ละการเงิน

Input
-วิสัย ทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม (เดิม)
-ผลการวิเคราะห์
องค์กร (Corporate
Analysis)
- SWOT Analysis
-ความได้เปรีย บเชิง
ยุทธศาสตร์
(Strategic
Advantage : SA)
ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์
(Strategic
Challenge : SC)
ความสามารถพิเศษ
ขององค์กร
(Core Competency
: CC)

Process

Output

Customer

6. -การกาหนดตาแหน่ งทางยุ ทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
-การวิ เคราะห์ Business Model
-การวิ เคราะห์ Scenario Planning
คกก.อภ ,ผู้บริ หารระดับสู ง , สานั กบริ หารยุ ทธศาสตร์ (มี.ค.)
6.1 คกก.อภ. ผู้บริหารระดับสูง นาปัจจั ยนาเข้าต่างๆที่ได้
มาใช้ในการวิเคราะห์ Scenario Analysis ที่แ สดงประมาณ
การผลประกอบการทางการเงินตามแต่ละสถานการณ์
นาไปใช้ในการกาหนดทางเลือกที่ เป็ นไปได้สูงสุดและ
สอดคล้องกับทิศทางองค์กร เพื่อนาไปใช้ เป็น กรอบแนวทาง
ในการที่ กาหนดตาแหน่ งทางยุ ทธศาสตร์องค์กร (Strategic
Positioning) และวัตถุประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์/ยุ ทธศาสตร์
องค์กรต่อไป

คกก.อภ ,ผู้บริ หารระดับสู ง , สานั กบริ หารยุ ทธศาสตร์ (มี.ค.)
6.2 คกก.อภ. ผู้บริหารระดับสูง นาปัจจั ยนาเข้าต่างๆที่ได้
มาใช้ในการกาหนดตาแหน่ งทางยุ ทธศาสตร์องค์ กร
(Strategic Positioning) ปัจจัย เชิ งยุ ทธศาสตร์ (Strategic
Factors) ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์แ ละ
เป้า ประสงค์องค์กรในระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว

- ผลการวิเคราะห์ Scenario
Analysis ที่ใช้ในการกาหนด
ทางเลือกที่เป็น ไปได้สูงสุดและ
สอดคล้องกับทิศทางองค์กร
- ตาแหน่งทางยุ ทธศาสตร์
(Strategic Positioning)
ระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว โดยเชื่อมโยงกั บ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/
ยุทธศาสตร์องค์กร
- ร่าง Business Model
- วัตถุประสงค์เชิ งยุ ทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ระดับองค์กร
ที่แสดงถึ งความสมดุลและ
สอดคล้องกับ SC SA CC และ
กับองค์ประกอบที่สาคั ญ

คณะกรรมการองค์ การเภสั ช
กรรมและผู้ บริหารระดั บสู ง
และสานักบริหารยุทธศาสตร์

คกก.อภ ,ผู้บริ หารระดับสู ง , สานั กบริ หารยุ ทธศาสตร์ (มี.ค.)
6.3 คกก.อภ. ผู้บริหารระดับสูง นาปัจจั ยนาเข้าต่างๆที่ได้
มาใช้ในการทบทวน Business Model ภายใต้การ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความท้า ทายเชิ ง
ยุทธศาสตร์ และ Intelligent Risk ที่ตอบสนองต่อ
ความสาเร็จ ของตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ในแต่ละระยะ
7.การกาหนดวัตถุ ประสงค์เชิ งยุ ทธศาสตร์
คกก.อภ ,ผู้บริ หารระดับสู ง , สานั กบริ หารยุ ทธศาสตร์ (มี.ค.)
7.1 ผู้บริหารระดั บสู งทบทวนวัตถุ ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ ขององค์กรให้มีความสมดุลและสอดคล้อง
กับองค์ประกอบที่สาคั ญ นาไปใช้ ในการกาหนดยุ ทธศาสตร์
กลยุ ทธ์ และเป้า หมายผลการดาเนิน งาน เพื่อให้ บรรลุ
เป้า ประสงค์ของวัตถุ ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

คกก.อภ ,ผู้บริ หารระดับสู ง , สานั กบริ หารยุ ทธศาสตร์ (มี.ค.)
7.2 ผู้บริหารระดั บสู ง นาปัจ จัยนาเข้าต่างๆ ที่ได้ มาใช้ ใน
การทบทวนวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และสร้า ง
ความสัมพันธ์ตามแนวทางการพัฒนา Balance Scorecard
เพื่อนามาสร้างแผนที่ กลยุทธ์ขององค์ กร (Strategy Map)
โดยให้ความสาคัญกับความท้าทายเชิงกลยุ ทธ์ และสร้าง
สมดุลกั บความต้องการของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ที่สาคัญ
ทั้งหมด

- ร่าง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์แ ละ
แผนที่กลยุ ทธ์ขององค์กร
(Strategy Map)/ตัวชี้วัดผล
การดาเนิ นงานขององค์กร
(corporate KPI) และ
เป้า หมาย
- การออกแบบระบบงาน
(Work Systems) หรือ
กระบวนการทางธุร กิจ
(Business Value Chain) ของ
องค์กร
- ร่าง แผนยุทธศาสตร์ องค์การ
เภสั ชกรรม

ผู้บริ หารระดับสูง
และสานักบริหารยุทธศาสตร์

คกก.อภ ,ผู้บริ หารระดับสู ง , สานั กบริ หารยุ ทธศาสตร์ (มี.ค.)
7.3 ผู้บริหารระดั บสู งทบทวนการออกแบบระบบงานของ
องค์กร (Work Systems) เพื่อสนับสนุน ให้องค์ กรบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนาไปใช้ในการทบทวน
ระบบงาน กระบวนการทางาน รวมถึง SLA ในทุก
กระบวนการเพื่อสนับสนุนต่อการบรรลุ วัตถุ ประสงค์เชิ ง
ยุทธศาสตร์องค์กร
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องค์การเภสัชกรรม
กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนาไปปฏิบัติ
Supplier

Input

Process

Output

Customer

สานักบริหารยุทธศาสตร์ มี.ค. – เม.ย.
สานักบริหารยุทธศาสตร์

ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และข้ อกาหนด
ของการจัดทาแผนปฏิบัติ การ

1. สานักบริหารยุทธศาสตร์กาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนินการ
ทบทวน/ปรับปรุง/จัดทาแบบฟอร์มแผนปฏิ บัติการ และออกบัน ทึ ก
ภายใน พร้อมแบบฟอร์มไปยังหน่ วยงานที่เกี่ย วข้ องเพื่อจัดทา
แผนปฏิ บัติการระยะยาว 5 ปี แผนปฏิ บัติการประจาปีแ ละแผน
บริหารความเสี่ยง โดยโดยมีหัวข้อที่สาคั ญดังนี้
1.1. แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
1.2. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
1.3. ผู้ร ับผิดชอบหลัก / ผู้ สนั บสนุน
1.4. ระยะเวลาดาเนินการ
1.5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ
1.6. การจัดสรรทรัพยากรและอัตรากาลังงบประมาณ
1.7. การวิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของแผนปฏิบัติ การ
1.8. ความต้องการระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.9. สมรรถนะหลัก (Competency) ที่ต้องการ

1. กรอบระยะเวลาในการจัดทาแผน

ผู้บริหารระดับสูง/
ผอฝ.ทุกฝ่าย/ผู้ที่
เกี่ยวข้ องในการจัดทา
แผนปฏิ บัติการ

1.(ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะยาว
5 ปี และแผนปฏิ บัติการประจาปี
2.ความเสี่ย งของแผนปฏิ บัติการ
(เพื่อนาไปเป็นปั จจัยนาเข้า ในการ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงองค์ กร)
3.การจัดสรรทรัพยากรด้าน
บุคลากร (HR) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และงบประมาณ
(รวบรวมและวิ เคราะห์)

ผู้บริหารระดับสูง/
ผอฝ.ทุกฝ่าย/ผู้ที่
เกี่ยวข้ องในการจัดทา
แผนปฏิ บัติการ

แผนวิสาหกิจ อภ.และแผนปฏิบัติ
การประจาปี ที่ได้ร ับความ
เห็นชอบจาก คคก.อภ.

ผู้บริหารระดับสูง/
ผอฝ.ทุกฝ่าย/ผู้ที่
เกี่ยวข้ องในการจัดทา
แผนปฏิ บัติการ

แผนวิสาหกิจ อภ.และแผนปฏิบัติ
การประจาปี ที่ได้ร ับความเห็นชอบ
จาก คคก.อภ.

1. ผู้บริหาร อภ.
2. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง (ภายใน)
3. คณะกรรมการนโยบ
ายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.)
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ภายนอก)

วิสาหกิจและแผนปฏิ บัติการ
ประจาปี
2. แบบฟอร์มแผนปฏิ บัติการประจาปี

สานักบริหารยุทธศาสตร์ เม.ย. – พ.ค.
1.คกก.อภ
2.ผู้บริหารระดับสูง
3.ผู้มีส่วนได้เสีย
4.สานักบริหารยุทธศาสตร์

1.(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ อภ.
2.ข้อเสนอแนะจาก คกก.อภ.
3.นโยบายจากผู้บริหารระดับสูง
4.กรอบระยะเวลาในการจัดทา
แผนวิสาหกิจและแผนปฏิ บัติการ
ประจาปี
5.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติ การ
ประจาปี

2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ องร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปฏิ บัติการระยะ
ยาว 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
-กาหนดเป้าหมายของแผน
-ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้ อง และความเขื่อมโยงกับกลยุทธ์
และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ
-จัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากร (HR) และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) และงบประมาณ
2.2 สอบทานความสอดคล้ องและครบถ้วนของแผนปฏิ บัติการ ให้
ครอบคลุมสอดคล้ องและเชื่อมโยงกั บแผนแม่บท/แผนปฏิ บัติการ
ระดับสายงาน
(เผยแพร่ขั้นตอนการวางแผนปฏิ บัติการและมีการประเมินความรับรู้
ของผู้เข้าร่วมในขั้นตอนการวางแผนปฏิ บัติการ
2.3 สานักบริหารยุทธศาสตร์มีการวิเคราะห์ความต้องการใช้ ทรัพยากร
ตามตารางเกณฑ์ การจัดลาดั บความสาคั ญของแผนปฏิ บัติการเพื่อ
ใช้ในการจัด สรรทรัพยากร ให้ครบถ้ วน เพีย งพอ และเหมาะสม
ตามความจาเป็น เพี่อให้แ ผนปฏิ บัติการบรรลุ เป้า หมายตามที่
กาหนด และคัดเลือกแผนปฏิ บัติการที่มีลาดับความสาคัญ สูงตาม
ตารางเกณฑ์ที่กาหนดเป็ นแผนปฏิบัติ การประจาปี

สานักบริหารยุทธศาสตร์ มิ.ย. – ก.ค.
สานักบริหารยุทธศาสตร์

1. (ร่าง) แผนวิสาหกิจ
องค์การเภสัชกรรม
2. (ร่าง) แผนปฏิ บัติการประจาปี

3. นาเสนอ (ร่าง) หนั งสื อแผนวิ สาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ประจาปี
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ เพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อผู้บริหารระดับสูง คกก.บริหาร และ คกก.อภ.

สานักบริหารยุทธศาสตร์ ก.ค. – ก.ย.
สานักบริหารยุทธศาสตร์

แผนวิสาหกิจ อภ.และแผนปฏิบัติ
การประจาปี ที่ได้ร ับความเห็นชอบ
จาก คคก.อภ.

4. จัดทารูปเล่มสมบูร ณ์ของหนังสือแผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม
ประจาปี และแผนปฏิบัติ การประจาปี เพื่อส่งสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และประกาศใช้
แผนปฏิ บัติการ โดยทาบันทึ กแจ้งเวียนพร้อมส่ งเล่มแผนปฏิบัติ การ
ประจาปี ให้หน่วยงานภายใน พร้อมทั้งเผยแพร่ในระบบ Intranet
ของ อภ. และ website ของ อภ.
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565
องค์การเภสัชกรรม
Supplier

Input

Process

Output

Customer

สานักบริหารยุทธศาสตร์ ก.ย.-ต.ค.

สานักบริหารยุทธศาสตร์

1.แผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม
และแผนปฏิบัติ การประจาปี
2.แบบสอบถามการรับรู้ต่อการ
จัดทา และถ่ายทอดแผนวิ สาหกิจ /
แผนปฏิ บัติการ

5.1 สานักบริหารยุทธศาสตร์จัดทาแบบสอบถามการรับรู้ต่อการ
ถ่ายทอดแผนวิ สาหกิจ / แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งมีการประเมิน
ประสิทธิผลของช่องทางการถ่ายทอดแผนวิ สาหกิจและแผนปฏิบัติ
การประจาปี องค์การเภสัชกรรม
5.2 สานักบริหารยุทธศาสตร์นาส่ง QR Code แบบสอบถามฯ
(Google Form) ให้กับผู้ บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้ อง หลั งจากที่ได้มี
การถ่ายทอดแผนปฏิ บัติการ
5.4 สานักบริหารยุทธศาสตร์ร วบรวมข้อมูลพร้อมทั้งประมวลผลที่ได้
จากการทาแบบสอบถามฯ และนาผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงใน
การจัดทาแผนฯ ครั้งต่อไป
ผู้บริหารระดับผู้อานวยการฝ่าย ก.ย.-ต.ค.

สานักบริหารยุทธศาสตร์

แผนปฏิ บัติการประจาปี

6.1 ผู้บริหารระดับผู้อานวยการฝ่ายถ่ายทอดแผนปฏิ บัติการให้กับ
บุคลากรภายใต้กากั บดูแ ลผ่านการประชุมฝ่าย และการจัดทา
Performance Agreement (KPI แผนปฏิบัติการ) ของระดับ
ผู้อานวยการกองหรือเทีย บเท่า
6.2 ฝ่ายงานต่างๆ พิจารณาแผนปฏิบัติการในความรับผิดชอบของ
ฝ่าย และพิจารณาผู้เกี่ยวข้ องภายนอก (ผู้ ส่งมอบ คู่ค้า) จากนั้นจะ
สื่อสารให้กับผู้เกี่ ยวข้ อ งทราบด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจัดประชุม ,
บันทึ กภายใน

ผลการประเมินการรับรูต้ ่อการ
จัดทาและถ่ายทอดแผนวิ สาหกิจ /
แผนปฏิ บัติการ

1.สานักบริหาร
ยุทธศาสตร์
2.ทุกฝ่า ย

Performance Agreement (KPI)
แผนปฏิ บัติการ) ของระดับ
ผู้อานวยการกองหรือเทีย บเท่า

1.สานักบริหาร
ยุทธศาสตร์
2.ผู้บริหารระดับ
ผู้อานวยการกองขึ้นไป

รายงานสรุปผลสาเร็จของ
แผนปฏิ บัติงาน (รายไตมาส)

1. ผู้บริหารระดับสูง
2. สานักบริหาร
ยุทธศาสตร์

สานักบริหารยุทธศาสตร์ ก.ย.-ต.ค. (ธ.ค./มี.ค./มิ.ย./ก.ย.)
หน่วยงานที่เกี่ย วข้ องกั บ
แผนปฏิ บัติงาน

1. แผนปฏิ บัติการประจาปี
2. ระบบ SM Online
3. แผนบริหารความเสีย่ ง

7.1 สานักบริหารยุทธศาสตร์จัดทาบันทึ กไปยั งหน่วยงาน แจ้งให้
บันทึ กผลสาเร็จของแผนปฏิบัติ งานในระบบติดตามผลสาเร็จตาม
แผนปฏิ บัติการ (SM Online) และรายงานปัญหาอุ ปสรรคและค่า
คาดการณ์ของแผนปฏิบัติ งาน ทุ ก 3 เดือน
7.2 สานักบริหารยุทธศาสตร์ตรวจสอบในระบบติดตามผลสาเร็จตาม
แผนปฏิ บัติการ (SM Online) ว่าหน่ วยงานรายงานผลมาครบถ้วน
และทันตามเวลาหรือไม่
7.3 สานักบริหารยุทธศาสตร์ร ายงานผลสาเร็จของแผนปฏิบัติ การ ใน
การประชุมผู้บริหารระดับสูง Operation Meeting: SS สาหรับ
ตัวชี้วัดของแผนงานที่สาคั ญ เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและเร่งรัดผล
ของแผนในกรณีที่แ ผนปฏิบัติ การมีแ นวโน้มที่จะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ วางไว้

สานักบริหารยุทธศาสตร์ มี.ค. – เม.ย.
หน่วยงานที่เกี่ย วข้ องกั บ
แผนปฏิ บัติงาน

1.แผนปฏิบัติ การประจาปี
2.ข้อมูลปัจจัย ภายใน/ภายนอก
ที่มีผลกระทบต่อเป้า หมายและ
ขั้นตอนการดาเนินงานของ
แผนปฏิ บัติการ
3.รายงานสรุปผลสาเร็จของ
แผนปฏิ บัติงาน (รายไตมาส)

8.1 หน่วยงานวิเคราะห์แ ละคาดการณ์ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่
สาคัญ เพื่อนาไปใช้ในการติดตาม/ ทบทวน/ ปรับเปลี่ยนแผนงาน
และเป้าหมายกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างผลการดาเนินงานใน
ปัจจุบัน หรือที่คาดการณ์ไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยการปรับเปลี่ยนแผนปฏิ บัติการ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี
ดังนี้
กรณีปกติ จะเป็นการทบทวนแผนปฏิบัติ การกลางปี โดยมีการติดตาม
ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดที่ สาคัญ ทุ กเดือนผ่านการประชุม SS
และเมื่อเกณฑ์ชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าระดับ 3
ผู้ร ับผิดชอบต้องปรับเปลี่ ยนกิจกรรมหรือปรับแผนใหม่ และ
นาเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
กรณีฉกุ เฉินหรือสถานการณ์ทไี่ ม่ได้วางแผนไว้ การปรับเปลี่ยนจะมี
การนาเสนอในที่ ประชุมผู้บริหารระดับสูง หรือมีการประชุมวาระ
พิเศษได้ทันที เพื่อประเมินสถานการณ์ และสั่งการผู้ที่เกี่ย วข้ อง
เพื่อปรับแผนการดาเนินงาน เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือ
ปฏิบัติ การตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุร กิจ (BCP)
8.2 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ ต้องมี การรายงานให้
ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ นาเสนอที่ ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง

- การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน
ของตัวชี้วัดที่สาคั ญ
- ผลความคืบหน้าของเป้า หมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์แ ละ
แผนปฏิ บัติการประจาปี
- แผนปฏิ บัติการที่ได้ทบทวน/
ปรับเปลี่ยนแผนงานหรือ
เป้าหมาย (กรณีที่มี การ
เปลี่ยนแปลง)

1.ผู้บริหารระดับสูง
2.สานักบริหาร
ยุทธศาสตร์
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565
องค์การเภสัชกรรม
1.4 การกาหนดความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages : SA) และความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges : SC)
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage : SA)
องค์การเภสัชกรรมกาหนดความได้เปรีย บเชิงยุ ทธศาสตร์จ ากการพิ จารณา TOWS Matrix เพื่อหา
ประเด็ น ความได้ เ ปรี ย บที่ ต้ อ งน าไปจั ด ท าวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Objective : SO) และ
แผนปฏิบัติการขององค์การเภสัชกรรม
Combination
 S4 เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
กลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) รายหลักของ
ประเทศ
 S5 มีผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ
 S8 มีความโปร่งใส และธรรมา
ภิบาลในการปฏิบัติงาน
 O2 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 S6 มี Supply chain ที่ครบวงจรและมี
กาลังการผลิตรองรับความต้องการใน
ปริมาณสูง

Strategic Advantage
SA1 เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
กลุ่มยาต้านไวรัส (ARV) รายหลักของ
ประเทศ
(สูง-สูง-สูง)*
SA2 Privilege ขององค์การเภสัชกรรมในการ
ขายยาแก่ภาครัฐ
(สูง-สูง-สูง)*
SA3 Supply Chain ที่มีกาลังการผลิตสูงและ
ครบวงจร
(สูง-สูง-สูง)*

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยาต้ านไวรัส (ARV)
การตลาดมากกว่า 3,000 ลบ.

มีมูลค่าทาง

Privilege ในการขายยาให้แก่ภาครัฐสร้างรายได้
ให้แก่องค์การเภสัชกรรมมากกว่า 17,000 ล้าน
บาทต่อปี หรือเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95
ของรายได้รวม
Supply Chain ของอภ. ที่มีก าลังการผลิตสูงและ
ครบวงจร สามารถสร้างรายได้ มากกว่า 7,000
ล้านบาทต่อ ปี หรือเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ
40 ของรายได้รวม

* ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ในการกาหนด Strategic Advantage (SA) ขององค์การเภสัชกรรม

หลักเกณฑ์ในการกาหนด (Strategic Advantage : SA) ขององค์การเภสัชกรรม
หลักเกณฑ์
1. การสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร (Value)

ระดับ
สูง
ปานกลาง
ต่า

2. การนาไปใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
(Strategic Driver)
3. ระยะเวลาทีองค์กรสามารถน าไปใช้ (Timing)

สูง
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง
ต่า

ความหมาย
สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15 ของมูลค่า
องค์กร
สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไ ม่เกิน 3,000 ล้านบาท
หรือ ร้อยละ 5-15 ของมูลค่าองค์กร
สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
หรือ ร้อยละ 5 ของมูลค่าองค์กร
นาไปใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดความสาเร็จตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
องค์กร
นาไปใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายของกลยุทธ์องค์กร
นาไปใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
สามารถน าไปใช้ได้ ทันที
สามารถน าไปใช้ได้ในอนาคตอันใกล้ (1-2 ปีข้างหน้า)
สามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต (3-5 ปีข้างหน้ า)

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 กาหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์จากการพิจารณา TOWS Matrix เพื่อหาประเด็น
ความท้าทายที่ต้องนาไปจั ดทาวั ตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO) และแผนปฏิบัติการของ
องค์การเภสัชกรรม
Combination
 O2 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 T1 การเปิดเสรีทางการค้า FTA, AEC, RCEP และ CPTPP ส่งผล
ให้มีการแข่งขัน ทางการค้ ารุนแรงมากขึ้นทางด้านราคา

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

 S1 มีรูปแบบธุรกิจทั้งการผลิต และการบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่
สามารถสร้างรายได้ และตอบสนองความต้องการลูกค้าด้ว ย
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเอง และผู้อื่นผลิต
 S5 มีผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับด้ านคุณภาพ
 S6 มี Supply chain ที่ครบวงจรและมีกาลังการผลิตรองรับ
ความต้องการในปริมาณสูง
 W3 การสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลง จากเงินลงทุนที่
เพิ่มขึ้นในการขยายโรงงานการผลิต ทาให้ต้องเร่งการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
 W2 ไม่มีการผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทาให้
ประมาณการรายได้เติบโตต่า
 W3 การสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลง จากเงินลงทุนที่
เพิ่มขึ้นในการขยายโรงงานการผลิต ทาให้ต้องเร่งการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
 T1 การเปิดเสรีทางการค้า FTA, AEC, RCEP และ CPTPP ส่งผล
ให้มีการแข่งขัน ทางการค้ ารุนแรงมากขึ้นทางด้านราคา
 T5 คู่แข่งปัจจุบัน และรายใหม่ สามารถเพิ่ม/น าเข้าสินค้าหรือ
บริการได้ง่าย และคล่องตัวมากกว่า อภ.
 W2 ไม่มีการผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทาให้
ประมาณการรายได้เติบโตต่า
 W4 ขาดความเชี่ยวชาญในการแข่งขัน ด้านการตลาดภาคเอกชน
และตลาดต่างประเทศ
 O8 แนวโน้มการเติบโตของตลาด e-Commerce
 T1 การเปิดเสรีทางการค้า FTA, AEC, RCEP และ CPTPP ส่งผล
ให้มกี ารแข่งขัน ทางการค้ ารุนแรงมากขึ้นทางด้านราคา
 T5 คู่แข่งปัจจุบัน และรายใหม่ สามารถเพิ่ม/น าเข้าสินค้าหรือ
บริการได้ง่าย และคล่องตัวมากกว่า อภ.
 W2 ไม่มีการผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทาให้
ประมาณการรายได้เติบโตต่า
 W3 การสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลง จากเงินลงทุนที่
เพิ่มขึ้นในการขยายโรงงานการผลิต ทาให้ต้องเร่งการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นให้คุ้มค่ามากยิ่ง ขึ้น
 T4 เศรษฐกิจหดตัวจากภาวะ COVID19 ทาให้รายได้ประชากร
บางกลุ่มลดลง ส่งผลให้ต้องระมัดระวังต่อการใช้จ่ายด้านการดู แล
สุขภาพมากขึ้น

SC2 การเตรียมความพร้อมใน
การย้ายโรงงาน
(ปานกลาง-สูง-สูง)*

การเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการลดลงของรายได้จากการจาหน่ าย
ในประเทศของอภ.ที่มีมูลค่า 5,900 ล้านบาทต่อปี
หรือเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของรายได้
รวม
การย้ายโรงงานจากพระราม 6 ไปยังรังสิต ส่งผล
กระทบโดยตรงให้มูลค่าสินทรัพย์ขององค์การ
เภสัชกรรมจะลดลงประมาณ 1,000 ล้านบาท

SC3 การสร้างธุรกิจใหม่รองรับ
การเติบโตในอนาคต
(สูง-สูง-ปานกลาง)*

การสร้างธุรกิจใหม่รองรับการเติบโตในอนาคต
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่
องค์การเภสัชกรรมที่มีมูลค่าเป้าหมาย 5,000 ล้าน
บาทต่อปีหรือเป็นกาไรเป้าหมาย 500 ล้านบาทต่อ
ปี (กาไรสุทธิร้อยละ 10)

SC4 การแข่งขัน ทางการตลาด
ภายในอุตสาหกรรมยา
(สูง-สูง-สูง)*

การแข่ง ขันทางการตลาดภายในอุตสาหกรรมยา
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการจาหน่ายใน
ประเทศขององค์การเภสัชกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า
17,000 ล้านบาทต่อปี หรือเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 99 ของรายได้รวม

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

การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใ หม่ให้ทัน ความต้องการ
ของตลาด ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้
ขององค์การเภสัชกรรมมากกว่า 1,000 ล้านบาท
ในแต่ละปี หรือประมาณร้อ ยละ 12 ของรายได้ยา
องค์การผลิต
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Combination
 T5 คู่แข่งปัจจุบัน และรายใหม่ สามารถเพิ่ม/น าเข้าสินค้าหรือ
บริการได้ง่าย และคล่องตัวมากกว่า อภ.
 W5 กระบวนการใน Supply Chain บางกระบวนการยังไม่
ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดที่
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น

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

ความท้าทายในการปรับและยืด หยุ่นกระบวนการ
ผลิตเพื่อรองรับแผนการขายยาผลิตเองของ
องค์การเภสัชกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 7,000 ล้าน
บาทต่อปี และมีประมาณการที่เพิ่มสูงขึ้นใน
อนาคต
* ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ในการกาหนด ความท้าทายเชิ งยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) (SC) ขององค์การเภสัชกรรม

หลักเกณฑ์ในการกาหนด (Strategic Challenges : SC) ขององค์การเภสัชกรรม
หลักเกณฑ์
1. ผลกระทบในเชิงมูลค่า
(Impact Value)

ระดับ
สูง
ปานกลาง

2. ผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
(Strategic Impact)
3. ระยะเวลาในการส่งผล
กระทบต่อองค์กร (Timing)

ต่า
สูง
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง
ต่า

ความหมาย
ส่งผลกระทบในเชิงมูลค่าแก่องค์กรไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15 ของมูลค่าองค์กร
ส่งผลกระทบในเชิงมูลค่าแก่องค์กรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไ ม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ
5-15 ของมูลค่าองค์กร
ส่งผลกระทบในเชิงมูลค่าแก่องค์กรน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5 ของมูลค่าองค์กร
ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์องค์กร
ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายของกลยุทธ์องค์กร
ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
ส่งผลกระทบทันทีในปัจจุบัน
ส่งผลกระทบในระยะเวลาอันใกล้ (1-2 ปีข้างหน้ า)
ส่งผลกระทบในอนาคต (3-5 ปีข้างหน้ า)

แนวทางการประเมิน : หัวข้อที่ถูกคัดเลือกเป็น Strategic Challenge (SC) ขององค์กร ควรผ่าน
หลักเกณฑ์การประเมินในระดับ “สูง” อย่างน้อย 2 หัวข้อ และระดับ “ปานกลาง” อย่างน้อย 1 หัวข้อ
1.5 ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency : CC)
องค์ ก ารเภสั ช กรรม ก าหนดสมรรถนะหลั ก /ความสามารถพิ เศษ (Core Competency) จากการ
วิเคราะห์ VRIO Framework ได้แก่ Value Rareness Imitability Organization มีรายละเอียดดังนี้
Core
Competency
(CC)
1. ความคล่องตัวในการตอบสนองนโยบาย
ของ ภาครัฐและความต้องการในด้านยา
และเวชภัณฑ์ของประเทศ
2. ความสามารถในการบริหาร Supply
Chain เพื่อวิจัย ผลิต จัดหายาและ
เวชภัณฑ์ในปริมาณที่สูงเพื่อสนับสนุน
งานด้านสาธารณสุข
3. ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ วิจัย
นวัตกรรมใหม่

การสร้างคุณค่า
ให้แก่องค์กร
(Value)
“สูง”

หลักเกณฑ์
ความยาก
การหายาก
ในการ
(Rareness)
ลอกเลียนแบบ
(Imitability)
“สูง”
“สูง”

องค์กรสามารถ
นาทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์
(Organization)
“สูง”

การประเมิน
Current Core
Competency

“สูง”

“สูง”

“สูง”

“สูง”

Current Core
Competency

“ปานกลาง”

“ปานกลาง”

“ปานกลาง”

“ปานกลาง”

Future Core
Competency
11

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565
องค์การเภสัชกรรม
หลักเกณฑ์ในการกาหนด (Core Competency : CC) ขององค์การเภสัชกรรม
หลักเกณฑ์
1. การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร
(Value)
2. การหายาก (Rareness)

3. ความยากในการ
ลอกเลียนแบบ (Imitability)
4. องค์กรสามารถนามาใช้
ประโยชน์ (Organization)

ระดับ
สูง
ปานกลาง
ต่า
สูง

ปานกลาง
ต่า
สูง

ความหมาย
สร้างมูลค่าแก่องค์กรไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15
สร้างมูลค่าแก่องค์กรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5-15
สร้างมูลค่าแก่องค์กรน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5
เป็นความสามารถเฉพาะขององค์กรที่โดดเด่นและแตกต่างจากองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง
ชัดเจน
เป็นความสามารถเฉพาะขององค์กรชั้นแนวหน้า (Top 5) ที่แตกต่างจากองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เป็นความสามารถขององค์กรที่เท่ากับระดับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
เป็นความสามารถเฉพาะขององค์กรที่ต้องใช้เวลายาวนานมากกว่า 10 ปี ในการพัฒนาหรือ
ลอกเลียนแบบ
เป็นความสามารถขององค์กรที่ต้องใช้เวลานานมากกว่า 5 ปี ในการพัฒนาหรือลอกเลียนแบบ
เป็นความสามารถขององค์กรที่ใช้เวลาไม่เกิน 5 ปี ในการพัฒนาหรือลอกเลียนแบบ
องค์กรสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทัน ที อย่างมีประสิทธิภาพสูง

ปานกลาง
ต่า

องค์กรสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทัน ที อย่างมีประสิ ทธิภาพปานกลาง
องค์กรสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้บางส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ

ปานกลาง
ต่า
สูง

แนวทางการประเมิน : ปัจจัยที่ผ่านการประเมินความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency) ของ
องค์กร ควรผ่านหลักเกณฑ์การประเมินในระดับ “สูง” ทั้ง 4 หัวข้อ และสาหรับความสามารถที่มีผลการประเมินต่ากว่า
เกณฑ์แต่มีความสาคัญสูงต่อองค์กร ให้กาหนดเป็นความสามารถที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นความสามารถพิเศษขององค์กร
ในอนาคต
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องค์การเภสัชกรรม
1.6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
กลุ่ม
ลูกค้า

รายละเอียด
- Key Account
(สปส. สปสช.)

- รพ.ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

- รพ.ในสังกัด UHosNet

-

-

- สมาคม/ราชวิทยาลัย

-

ความคาดหวังหรือความต้องการ
จัดหายาที่มีคุณภาพ
จัดหายาได้เพียงพอ
จัดหายาได้ ทันเวลา
มีระบบ IT ช่วยสนับสนุนการสั่งซื้อของลูกค้า
ราคาจาหน่ายอยู่ในกรอบงบประมาณ
ให้ อภ. ผลิตยาที่มีผู้ขายน้อยราย

จัดหายาที่มีคุณภาพ
จัดหายาได้เพียงพอ
ราคายาไม่แตกต่างจากราคายาในตลาด
ผลิตยา/สารองยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็น เช่นหน้ากากอนามัย ,
ยากาพร้า, ยาที่ อภ. ผลิตรายเดียวในประเทศได้อ ย่างเพียงพอ
มีระบบ IT ช่วยสนับสนุนการสั่งซื้อของลูกค้า
ให้ อภ. ผลิตยาที่มีผู้ขายน้อยราย
สามารถจัดส่งยาได้ครบตามใบสั่งซื้อในครั้งเดียว
เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลด้านราคา สามารถตรึงราคายาในตลาดได้
ผลิตยาที่มีคุณภาพ
ผลิตยาได้เพียงพอ
จัดหายากาพร้าได้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปและสารมาตรฐานเพื่อการ
ตรวจสอบคุณภาพยาผ่านห้องปฏิบัติการกลาง
มีระบบ IT ช่วยสนับสนุนการสั่งซื้อของลูกค้า
ให้ อภ. ผลิตยาที่มีผู้ขายน้อยราย
สามารถจัดส่งยาได้ครบตามใบสั่งซื้อในครั้งเดียว
จัดหายากลุ่ม จ2 ในรูปแบบการจัดซื้อร่วมเพื่อให้ได้ราคาเดียวกับ
ที่ อภ. จาหน่ ายให้กับ สปสช.และสปส.
ข้อมูลผลการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial)
จัดหายาจาเป็นที่มีคุณภาพ
จัดหายาจาเป็นได้เพียงพอ

ความกังวล
- ยาขาดจ่าย
- คุณภาพของยาที่ อภ.จัด หา

-

ที่มาของข้อมูล
แบบฟอร์มบัน ทึกความต้องการของลูกค้า
CCR
หนังสือความต้องการจากลูกค้า
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทาแผนการ
จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็นตาม
โครงการพิเศษ
รายงานการประชุมคณะก ากับ ติดตาม
รายงานประชุมสินค้าคงคลังประจาเดือน
ผลวิจัยความพึงพอใจ
รายงานประชุมการจัด ทาแผนการจัดหาประจาปี
แบบฟอร์มบันทึกความต้องการของลูกค้า
CCR
หนังสือความต้องการจากลูกค้า
ผลวิจัยความพึงพอใจ

- จัดหายากาพร้าได้ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ

-

แบบฟอร์มบัน ทึกความต้องการของลูกค้า
CCR
หนังสือความต้องการจากลูกค้า
ผลวิจัยความพึงพอใจ
ผลวิจัยความพึงพอใจ
แผนความต้องการยาประจาปี

- ไม่สามารถจัดหายาจาเป็นได้ตามความ
ต้องการ

- แบบฟอร์มบัน ทึกความต้องการของลูกค้า
- หนังสือความต้องการจากลูกค้า/อย.

- ยาขาดคราว
- ยาราคาแพง

-
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565
องค์การเภสัชกรรม
กลุ่ม

ส่งมอบ คู่ค้า

รายละเอียด

- Subcontract รับจ้างผลิต

-

ความคาดหวังหรือความต้องการ
จัดหายาจาเป็นได้ทันเวลา
สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม/ราชวิทยาลัย
จัดหายาจาเป็นได้ทุกรายการ ตามความต้องการ
ราคาจาหน่ายสมเหตุสมผล และเข้าถึงได้
ให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมของสมาคม/ราชวิทยาลัย โดย
งบประมาณในการสนับสนุนไม่น้อ ยกว่าครั้งที่ผ่านมา
ได้รับข้อมูลทั้งข้อก าหนดของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สูตรผลิต และ
กระบวนการผลิตที่ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง
มีระบบการจ่ายเงินที่รวดเร็วและตรงตามเวลา
ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข อย่างเคร่งครัด
มีจรรยาบรรณในการด าเนินงานกับคู่ค้ า
เป็นคู่ค้าที่ดี และซื่อสัตย์
ต้องการรับจ้างผลิตจาก อภ. เพิ่มขึ้น
(บางบริษัท)

ความกังวล
- ไม่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมของ
สมาคม/ราชวิทยาลัย

ที่มาของข้อมูล
- การออกบูธกิจกรรม/สัมมนา

-

- ติดต่อตรง โดย อภ. มีก ารกาหนด Contact Person
ที่ชัดเจน ผ่านช่องทางติดต่อทุกทาง
- แบบสอบถามผู้รับจ้างผลิต

- ติดต่อตรง โดย อภ. มีก ารกาหนด Contact Person ที่
ชัดเจน ผ่าน ช่องทางติดต่อทุกช่องทาง

- ผู้ผลิตและตัวแทน จาหน่าย
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์

- ได้รับข้อมูลทั้งข้อก าหนดของวัตถุดิบและ บรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจน
ครบถ้วน ถูกต้อง
- มีระบบการจ่ายเงินที่รวดเร็วและตรงตามเวลา
- ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข อย่างเคร่งครัด
- มีจรรยาบรรณในการด าเนินงานกับคู่ค้ า
- เป็นคู่ค้าที่ดี และซื่อสัตย์

-

- บริษัทร่วมทุน (THP)

-

-

จ่ายเงินล่าช้า
ค่าปรับ
การติดต่อประสานงานที่ไม่เป็นระบบ
ทาธุรกิจร่วมกันได้ และเป็นคู่ค้าที่ดี
ไม่ปฏิบัติต ามข้อตกลงสัญญา
อาจไม่สามารถทาได้ตามข้อกาหนดของ
อภ.อย่างครบถ้วน
ปริมาณผลิตไม่เหมาะสมกับ
ความสามารถในการผลิตของบริษัท
รับจ้างผลิต
จ่ายเงินล่าช้า
ค่าปรับ
การติดต่อประสานงานที่ไม่เป็นระบบ
ทาธุรกิจร่วมกันได้ และเป็นคู่ค้าที่ดี
ไม่ปฏิบัติต ามข้อตกลงสัญญา
อาจไม่สามารถทาได้ตามข้อกาหนดของ
อภ.อย่างครบถ้วน
การสนับสนุนจากภาครัฐ

-

จ่ายเงินล่าช้า
ค่าปรับ
การติดต่อประสานงานที่ไม่เป็นระบบ
ทาธุรกิจร่วมกันได้ และเป็นคู่ค้าที่ดี
ไม่ปฏิบัติต ามข้อตกลงสัญญา

-

- ผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ าย
วัคซีนขั้นกลาง (Bulk)

ขายยาผ่าน อภ.
เป็นผู้รับจ้างผลิตให้ อภ.
ผู้รับจ้างผลิตส่วนเพิ่มจากข้อตกลง
ต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่จาก R&D ของ อภ.
ได้รับข้อมูลปริมาณและเวลาจาก อภ. ที่ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง
มีระบบการจ่ายเงินที่รวดเร็วและตรงตามเวลา
ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข อย่างเคร่งครัด
มีจรรยาบรรณในการด าเนินงานกับคู่ค้ า
เป็นคู่ค้าที่ดี และซื่อสัตย์

-

- ติดต่อตรง โดย อภ. มีก ารกาหนด Contact Person
ที่ชัดเจนผ่านช่องทางติดต่อทุกช่องทาง
- การ Audit ประจาปี ปีละ 1 ครั้ง

- MOU
- รายงานการประชุม
- เยี่ยมชมบริษัทร่วมทุน
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565
องค์การเภสัชกรรม
กลุ่ม

รายละเอียด

ความคาดหวังหรือความต้องการ

- ผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ าย
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ /
Outsource ขนส่งผลิตภัณฑ์
และคลังจัดเก็บภายนอก

- ได้รับข้อมูลทั้งข้อก าหนดของวัตถุดิบและ บรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจน
ครบถ้วน ถูกต้อง
- ได้รับข้อมูลขอบเขต ความต้องการงาน Outsource ที่ชัดเจน
ครบถ้วน
- มีระบบการจ่ายเงินที่รวดเร็วและตรงตามเวลา
- ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข อย่างเคร่งครัด
- มีจรรยาบรรณในการด าเนินงานกับคู่ค้ า
- เป็นคู่ค้าที่ดี และซื่อสัตย์
- สานักงานคณะกรรมการอาหาร - อภ. สามารถทาตามประกาศ อย.ได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
และยา
- อภ. สามารถรักษาการดาเนินงานตามมาตรฐานได้อ ย่างต่อเนื่อง
- อภ.แจ้งกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากที่ได้รับการรับรอง

หน่วยงาน
ตรวจสอบ
หน่วยงานให้
การรับรอง
มาตรฐาน
หน่วยงาน
- สานักงาน
กากับ
คณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

-

- ผลการดาเนินงานของ อภ.สูงกว่าหรือเป็นไปตามเป้าหมาย
- สามารถด าเนินงานบริหารความเสียงได้ตามหลักการ COSO-ERM
2017 ได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
-

- คณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม

-

ดาเนินงานได้ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ อภ. และรัฐบาล
เป็นหน่วยงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
ดาเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย
มีความเจริญเติ บโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การประเมินและพัฒนาตนเองของ คกก.อภ.
ดาเนินงานตามมาตรฐานและกฎหมายที่ก าหนด

-

ความกังวล
อาจไม่สามารถทาได้ตามข้อกาหนดของ
อภ.อย่างครบถ้วน
จ่ายเงินล่าช้า
ค่าปรับ
การติดต่อประสานงานที่ไม่เป็นระบบ
ไม่สามารถทาธุรกิจร่วมกันได้ และเป็นคู่
ค้าอย่างต่อเนื่อง
ไม่ปฏิบัติต ามข้อตกลงสัญญา
อาจไม่สามารถทาได้ตามข้อกาหนดของ
อภ.อย่างครบถ้วน
การแก้ไขข้อบกพร่องดาเนินการไม่
ครบถ้วนหรือล่าช้ากว่าที่กาหนด
ไม่สามารถเข้าตรวจประเมินได้ต ามแผน
ความพร้อมของทีมผู้ตรวจประเมินใน
เรื่องเวลา และจานวนบุคลากร
อภ. ไม่ปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ผล
การดาเนินงานของ อภ.ได้ตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย
ผลสารวจทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ
ด้านบริหารความเสี่ยงของพนักงานต่า
กว่าเป้าหมาย
ขาดการสร้าง Risk culture
มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในขององค์กรที่ดาเนินการไม่เป็น
ระบบ
อภ. ไม่สามารถตอบสนองนโยบายได้
อภ. ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ต่อ
สถานการณ์ต่างๆ
อภ. ไม่สามารถปรับตัวต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง
ปฏิบัติไม่ได้ต ามมาตรฐานและกฎหมาย
ที่กาหนด

ที่มาของข้อมูล
- ติดต่อตรง โดย อภ. มีก ารกาหนด Contact Person ที่
ชัดเจน ผ่าน ช่องทางติดต่อทุกช่องทาง

- ประชุม ชี้แจง หรือหารือกับผู้ประกอบการ
- เว็บไซต์ อย.
- Audit report ตามรอบ 1-3 ปี (ขึ้นกับประเภทการ
ตรวจสอบ)
- ข้อสังเกตตามเล่ม MOU ประจาปี
- การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดประจาปี
- รายงานผลการดาเนินงาน อภ. จาก สคร. ประจาปี

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ อภ.
- แผนพัฒนายุทธศาสตร์

- ข้อสังเกตจากการเข้าตรวจพื้น ที่ของ อภ.
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565
องค์การเภสัชกรรม
กลุ่ม
ชุมชน

NGOs/
สื่อมวลชน

รายละเอียด
ชุมชนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม
จานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
- พื้นที่สานักงานใหญ่พระรามที่ 6
- พื้นที่ อภ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
- พื้นที่ อภ. โรงงานผลิตวัคซีน ต.
ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
- พื้นที่ อภ. อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
- ภาคีเครือข่ายสาคั ญ (เช่น
AIDS, กฝย, ชมรมแพทย์ชนบท
ชมรมเภสัชชนบท มูลนิธิ
คุ้มครองผู้บริโภค และอื่นๆ)

- สื่อมวลชน

พนักงาน

- พนักงาน

- ผู้บริหารระดับสูงสุดของ อภ.

-

-

ความคาดหวังหรือความต้องการ
อภ. สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
อภ. จัดทามาตรฐานความปลอดภัยในหน่วยงานและประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชนในพื้นที่รับทราบเพื่อสร้างความเชือ่ มั่นให้กับชุมชน
เป็นหน่วยงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพื้น ที่
เปิดโอกาสให้บุคคลในพื้นที่เข้าทางานที่ อภ.
เป็นหน่วยงานที่สร้างความมั่นคงและยั่ง ยืนให้กับพื้นที่ทั้งในเรื่อง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ผลิตยาให้มีใช้อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม
การสื่อสารเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ ในระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
สามารถเข้าถึงยาที่จาเป็น ยาขาดแคลน (ยากาพร้า) ได้อย่างต่อเนื่อง
อภ.เพิ่มบทบาทด้ านสิทธิบัตรยาเพื่อให้เกิดการเข้าถึงยาที่เป็น
ปัญหาในระบบสาธารณสุข
สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ตรงกับ Pain Point ของภาคี
สร้างสรรค์นวัตกรรมยาใหม่ๆ เพิ่มขึ้นให้คุณภาพการรักษาที่ดีขึ้น
มีการเผยแพร่ข่าวสารถูกต้อง ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง
มีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย
ได้รับข่าวสารที่รวดเร็ว
มีผู้บริหารเป็นผู้ให้ข้อมูล ข่าว
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ความต้องการพัฒนาศัก ยภาพของพนักงาน
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ปรับปรุงบัญชีเงินเดือน
การให้รางวัล
มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี ที่สามารถเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ในการบริหารจัดการให้เป็น ไปตามเป้าหมายและนโยบายที่
กาหนดไว้ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีปริ
สิทธิภาพเพิ่มขึ้น
มีข้อเสนอแนะที่ดี ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และในการปรับปรุงพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพหรือคุ้มค่ าเพิ่มขึ้น
ปฏิบัติงานด้ านการตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพ
สามารถลดการร้องเรียน และความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้นให้กับ
อภ. และให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อ อภ.

ความกังวล
- อภ. ไม่สามารถควบคุมมลพิษสู่ชุมชน

ที่มาของข้อมูล

- ข้อร้องเรียนต่างๆ
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่ างๆ ในชุมชนที่จัด ขึ้น
- ผลประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน
- การจัดทาประชาพิจารณ์ในพื้นที่

- ยาขาดหรือไม่ต่อเนื่อง
- ราคาปรับเพิม่ ขึ้นหรือสูงขึ้น
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองยัง อภ.

-

Application LINE
โทรศัพท์
บันทึกการหารือ ทุก 3 เดือน
แบบสอบถาม

- อภ.ให้ความร่วมมือในการให้ข่าวสารยัง
ไม่เพียงพอ

- Application LINE
- โทรศัพท์
- แบบสอบถาม

- การย้ายโรงงานและการโยกย้าย
ผู้ปฏิบัติงาน (โรงงานรังสิต ระยะที่ 2
และโรงงานชีววัตถุ)
- การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็น
ลูกจ้างประจา
- งานตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามแผนที่
กาหนด และไม่ครอบคลุมประเด็นที่
สาคัญของ อภ.หรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของ อภ.
- ความรู้ ความสามารถอาจมีไม่เพียงพอ
หรือทันต่อการทาธุรกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น

-

ข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ
รายงาน Satisfaction and Engagement
รายงานการประชุมกิจการสัมพันธ์

- รายงานผลการตรวจสอบด้านความเชื่อมั่นตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี
- รายงานด้ านการให้คาปรึกษา
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1.7 ปัจจัยความยั่งยืน
ผู้บริหารระดับสูงได้กาหนดปัจจัย ความยั่งยืนจากการวิเคราะห์ปัจจัย นาเข้าต่างๆ ทั้งปัจจัย ภายใน ได้แ ก่
วิสัย ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาตร์การดาเนินธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม ความเสี่ย งและโอกาสในการดาเนินธุรกิ จ ของ
องค์การเภสัช กรรม และปัจจัย ภายนอก ได้แ ก่ ความคาดหวั งของผู้ มีส่ว นได้ ส่ว นเสีย เป้าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งได้มีการศึกษาจากปัจจัย ความยั่งยืนของหน่วยงานที่เป็น Best
Practice ประกอบในการกาหนดประเด็นที่เป็นปัจจัย ความยั่งยืนขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้มีการนาปัจจัย ความยั่งยื น
ไปกาหนดเป็นนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และประกาศใช้นโยบาย
สาหรับการจัดทาแผนการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน โดยจัดลาดับความสาคัญของปั จจัย
ความยั่ ง ยื น และให้ ทุ ก หน่ ว ยงานด าเนิ น การตามแผน ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานและรายงานต่ อ ผู้ บ ริ หารและ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม และได้มีการทบทวนปัจจัยความยั่งยืนขององค์การเภสัชกรรม เพื่อปรับปรุงนโยบายให้
สอดคล้องตามบริบทและสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยความยั่งยืนขององค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้
1. การกากับดูแล 2. เศรษฐกิจ 3. สังคม 4. สิ่งแวดล้อม

•
•
•
•
•
•

การกากับดูแล
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
วัฒนธรรมองค์กร
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
ธรรมาภิบาลข้อมูล

•
•
•
•
•

ปัจจัยความยัง่ ยืน
เศรษฐกิจ
สังคม
สินค้าและบริการที่มีคุณ ภาพ
• การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• ความปลอดภั ยและอาชีวอนามัย
การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
• สิทธิมนุษยชน
การวิจัยและพัฒนา
• ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
• ความมั่น คงทางยาของประเทศ

สิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
• การจัดการของเสีย
• การจัดการก๊าซเรือน
กระจก

1.8 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่มีนวัตกรรมที่ส ร้างคุณค่าและยั่งยืน ”
1.9 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิต จาหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. ผลิ ต ยาที่ จ าเป็ น และส ารองยาในยามฉุ กเฉิ น เพื่ อ คว ามมั่น คงของชาติ ร วมถึ ง ยาที่ มีค วามจ าเป็ น ต่อ
ระบบสาธารณสุขของประเทศ
3. ดาเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได้และมีธรรมาภิบาล
4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้
5. สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความจาเป็นต่อสังคมไทย
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ประเด็นวิสัยทัศน์
เราเป็นใคร
“เป็นองค์กรหลัก”

เราทาอะไร
“เพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ”

เรามุ่งหน้าไปทางไหน
“มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน ”

ประเด็นสาคัญที่นาไปถ่ายทอด
 สร้างความมั่นคงด้ านยาและเวชภัณฑ์
- ให้ความส าคัญกับการผลิตเอง เพื่อความมั่นคงทางยา ของประเทศ
 ดารงไว้ซึ่งอุตสาหกรรมยาในประเทศ
- พัฒนา Supply chain ที่เข้มแข็ง
- สร้าง Strategic alliances (Win-win Strategy)
 ทดแทนยาน าเข้า
 โครงสร้างทางธุรกิจขององค์กรในอนาคต (shaping for future)
- New Business Unit
 ในภาวะวิกฤต
- ยาสารอง/ฉุกเฉิน วัคซีน
- เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการแพทย์
 ในภาวะปกติ
- รักษาระดับราคายา
- ส่งเสริมการเข้าถึง
- ส่งเสริมการใช้เมื่อจาเป็น (พอเพียง) - การส่งเสริมสุขภาพ - เชิงป้องกัน (Preventive)
 บทบาท อภ. ตาม พรบ. (ดาเนินการเอง หรือร่วมกั บหน่วยงานอื่น)
- Product hub (บทบาทหลัก ของ อภ. ในปัจจุบัน )
- Wellness hub
- Medical service hub
- Academic hub
 ขยายบทบาทในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ ที่มากกว่ายาและเวชภัณฑ์
 ยั่งยืน
- การบริหารจัดการ - เศรษฐกิจ
- สังคม
- สิ่งแวดล้อม
 นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 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. ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
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1.11 ค่านิยม (Core Value)

1.12 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
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1.13 แบบจาลองธุรกิจ องค์การเภสัชกรรม (Business Model)
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1.14 แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ /ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการ ปี 2565

เป้าหมาย/ตัวชีว้ ัด

ผู้รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
ลงทุน
(ล้านบาท)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
ยุทธศาสตร์ : 1.1 การพั ฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development)
กลยุทธ์ : 1.1.1 New Product Development
1.1.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผน
จานวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน
สถาบันวิจัยและ
12.0835
ปัจจุบันที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด
6 รายการ
พัฒนา
จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ ทะเบียน
6 รายการ
รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจาหน่าย
1,200 ล้านบาท
1.1.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถจดแจ้ง
สถาบันวิจัยและ
(Cosmetic) ที่สอดคล้องกับการเติบโตของ
1 รายการ
พัฒนา
ตลาด
1.1.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ
จานวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน
สถาบันวิจัยและ
ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด
1 รายการ
พัฒนา
จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ ทะเบียน
1 รายการ
1.1.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่
จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ ทะเบียน
สถาบันวิจัยและ
สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด
1 รายการ
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ : 1.2 การสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา (R&D/GPO Network)
กลยุทธ์ : 1.2.1 การสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา (R&D/GPO Network)
1.2.1.1 แผนการสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา
เครือข่ายด้ านการวิจัยจานวน
สถาบันวิจัยและ
(R&D Network)
2 เครือข่าย
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ : 1.3 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการ (Supply Chain Management and Smart Process)
กลยุทธ์ : 1.3.1 Lean Manufacturing (Toyota Production System)
1.3.1.1 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าใน
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
หน่วยผลิต
361.4822
กระบวนการผลิต (Lean & Efficient
หน่วยประกันคุณภาพ
Manufacturing)
, ฝ่ายบริหารพัสดุฯ
1.3.1.2 การจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อ
ร้อยละความสาเร็จของการด าเนินงาน ฝ่ายบริหารพัสดุและ
1.6341
สร้างความคล่องตัวของ Supply Chain
ได้ตามแผน (100%)
ผลิตภัณฑ์
(Logistics & DC Strategy)
กลยุทธ์ : 1.3.2 Construction of Rungsit Factory Phase-II
1.3.2.1 แผนการบริหารการผลิตของโรงงานผลิตยา
ร้อยละความสาเร็จของการด าเนินงาน คณะทางานบริหาร
300
รังสิต ระยะที่ 2
ได้ตามแผน (100%)
โครงการก่อสร้าง
(โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
โรงงานผลิตยารังสิต
วงเงินดาเนินการ 5,396 ล้านบาท เบิกจ่ายปี 2565
2
จานวน 300 ล้านบาท : ระยะเวลาดาเนินโครงการ ปี
2562-2565)
ยุทธศาสตร์ : 1.4 การสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Supply Chain's Strategic Alliance)
กลยุทธ์ : 1.4.1 Production Subcontractor & Supplier Management
1.4.1.1 แผนการสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือ
จานวนรายการในการจัด ทา SMI กับ ฝ่ายบริหารพัสดุและ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance)
ผู้ผลิตวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์
ไม่ต่ากว่า 5 รายการ/ปี

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ตค.64-กย.
65 )

ตค.64-กย.
65

ตค.64-กย.
65
ตค.64-กย.
65
ตค.64-กย.
65
ตค.64-กย.
65

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

เป้าหมาย/ตัวชีว้ ัด

ยุทธศาสตร์ : 1.5 การสร้างศูนย์โลจิสติกส์ Logistics Center (THPO)
กลยุทธ์ : 1.5.1 Procurement Business Unit
1.5.1.1 แผนศึกษารูปแบบธุรกิจ Thailand Health
รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ ของ
Procurement Organization (THPO)
รูปแบบธุรกิจ THPO ภายใน
ปีงบประมาณ 2565
ยุทธศาสตร์ : 2.1 การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing Strategy and Smart Service)
กลยุทธ์ : 2.1.1 Customer Segment Marketing (4Ps)
2.1.1.1 แผนการตลาดลูกค้าภาครัฐ
รายได้จากการจาหน่ายลูกค้าภาครัฐ
2.1.1.2 แผนการตลาดลูกค้าเอกชน
2.1.1.3 แผนการตลาดลูกค้าต่างประเทศ

รายได้จากการจาหน่ายภาคเอกชน

ผู้รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
ลงทุน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ตค.64-กย.
65 )

ฝ่ายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์

ตค.64-กย.
65

ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย
ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย
ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย

ตค.64-กย.
65
ตค.64-กย.
65
ตค.64-กย.
65

4.5617

การรับรู้ต่อแบรนด์
ช่องทางการจาหน่ าย Online
จานวนคู่ค้ า
รายการยื่น ทะเบียน
ช่องทางสื่อสาร
จานวนงาน Virtual Fairs
ยุทธศาสตร์ : 2.2 การบริหารความสัมพันธ์เพื่อรักษาและสร้างความผูกพันของลูกค้า (CRM)
กลยุทธ์ : 2.2.1 Value Creation from CR Database
2.2.1.1 แผนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ร้อยละความสาเร็จดาเนินการตามแผน ฝ่ายการตลาดและการ
(100%)
ขาย
คะแนนความผูกพันของลูกค้าทุกกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ : 2.3 การสร้างแบรนด์ (Corporate Branding)
กลยุทธ์ : 2.3.1 Brand Set-up & Communication
2.3.1.1 แผนการสร้างแบรนด์ (Corporate &
Baseline Brand Awareness
กองประชาสัมพันธ์
1.0560
Product Branding)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 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 ร้อยละความสาเร็จดาเนินการตามแผน ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
สร้างนวัตกรรม
(100%)
คณะทางานการ
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
จัดการความรู้และ
เชื่อมโยงการจัดการความรู้ น าไปสร้าง นวัตกรรม
นวัตกรรมได้
ยุทธศาสตร์ : 3.2 การพัฒนายาเพื่อความมั่นคงและยาตามนโยบาย (Drug Development For Sustainability)
กลยุทธ์ : 3.2.1 Social Project Collaboration
3.2.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา API
จานวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน
สถาบันวิจัยและ
6.000
พัฒนา
3.2.1.2 แผนผลิตหน้ากาก N95
ปริมาณการผลิตหน้ากาก N95 ผ่าน
ฝ่ายสมุนไพรและ
มาตรฐานภายในปีงบประมาณ 2565 เภสัชเคมีภัณฑ์
จานวน - ชิ้นต่อปี
3.2.1.3 แผนการพัฒนายาเพื่อความมั่นคงและยาตาม ร้อยละความสาเร็จดาเนินการตามแผน สถาบันวิจัยและ
9.9900
นโยบาย (วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Cell-based)
(100%)
พัฒนาฝ่ายชีววัต ถุ

ตค.64-กย.
65

ตค.64-กย.
65

ตค.64-กย.
65

ตค.64-กย.
65
ตค.64-กย.
65
ตค.64-กย.
65
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องค์การเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ /ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/
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เป้าหมาย/ตัวชีว้ ัด

ยุทธศาสตร์ : 3.3 การพัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business / New S-curve)
กลยุทธ์ : 3.3.1 Business Development Partnership
3.3.1.1 แผนการพัฒนายาเพื่อความมั่นคงและยาตาม ปริมาณจากการจาหน่ายวัคซีน Covidนโยบาย (วัคซีน COVID)
19
จานวน - ล้านโดส

3.3.1.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การซื้อ ขายวัตถุดิ บและผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชง

ร้อยละความสาเร็จดาเนินการตามแผน
(100%)

3.3.1.3 โครงการ GPO Franchise

ร้อยละความสาเร็จดาเนินการตามแผน
(100%)
ร้อยละความสาเร็จดาเนินการตามแผน
(100%)

3.3.1.4 โครงการการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของ
องค์การเภสัชกรรม (พื้นที่หนองใหญ่)
3.3.1.5 โครงการพัฒนายารัก ษาโรคมะเร็ง

ผู้รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
ลงทุน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ตค.64-กย.
65 )

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา โรงงานผลิต
(วัคซีน)ฯ
ฝ่ายชีววัตถุ การ
ประกันคุณภาพชีว
วัตถุ
ฝ่ายทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ์
คทง.บริหารโครงการ
ผลิตสารสกัดต้นแบบ
กัญชาทางการแพทย์
ฝ่ายการตลาดและ
ชาย
คกก.บริหารจัดการ
ที่ดินองค์การเภสัช
กรรม อ.หนองใหญ่
จ. ชลบุรี.
คกก.ติดตามและ
กากับโครงการพัฒนา
ยารักษาโรคมะเร็ง

11.6920

ตค.64-กย.
65

ร้อยละความสาเร็จดาเนินการตามแผน
(100%)
สามารถลงนามสัญญาผู้รับเหมาก่อสร้าง
และที่ปรึกษาคุมงานแล้วเสร็จ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)
ยุทธศาสตร์ : 4.1 การจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ (Agile BUs)
กลยุทธ์ : 4.1.1 BUs' Accounting & System Development
4.1.1.1 แผนการจัดเตรียมหน่วยธุรกิจเพื่อรองรับการ ร้อยละความสาเร็จดาเนินการตามแผน สานักบริหาร
เติบโตและบทบาทในอนาคต
(100%)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ : 4.2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Management & Development)
กลยุทธ์ : 4.2.1 Organization Re-structuring & Manpower
4.2.1.1 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากาลัง ร้อยละความสาเร็จดาเนินการตามแผน ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
ให้รองรับการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
(100%)
และแผนธุรกิจ (Organizatiom Design)
ยุทธศาสตร์ : 4.3 ความยั่งยืนและธรรมาภิบาลองค์กร (CG & CSR)
กลยุทธ์ : 4.3.1 CG, GRC & CSR Policy & Practices
4.3.1.1 แผนพัฒนาระบบการกากับดูแลตาม
ผลประเมินด้านการกากับดูแลที่ดีและการ กองพัฒนาองค์กร
มาตรฐานสากล
นาองค์กร ≥2.5
เพื่อความยั่งยืน
4.3.1.2 แผนสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ป้องกันการ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ กองพัฒนาองค์กร
ทุจริตในองค์กร และขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วน
โปร่งใสฯ ≥93
เพื่อความยั่งยืน
เสีย
4.3.1.3 แผนพัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตาม กองพัฒนาองค์กร
ความโปร่งใส
แนวทาง GRI ตามกรอบ GRI
เพื่อความยั่งยืน

ตค.64-กย.
65
ตค.64-กย.
65
ตค.64-กย.
65
55

ตค.64-กย.
65

ตค.64-กย.
65
ตค.64-กย.
65

ตค.64-กย.
65
ตค.64-กย.
65
ตค.64-กย.
65
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ยุทธศาสตร์ : 4.4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management)
กลยุทธ์ : 4.4.1 Employee Engagement
4.4.1.1 แผนยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจ
ร้อยละความสาเร็จดาเนินการตามแผน
ของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
(100%)
ผลความผูกพันพนักงาน และความ
พร้อมของพนักงานในการขับเคลื่อน
องค์กร
กลยุทธ์ : 4.5.4 พั ฒนาการดูแลระบบ (DT)
4.5.1.1 แผนการรับรอง ISO 27001
ร้อยละความสาเร็จดาเนินการตามแผน
(100%)
ได้การรับรอง ISO 27001
4.5.1.1 แผนการติดตามความคืบหน้าด้ าน Digital
ร้อยละความสาเร็จดาเนินการตามแผน
Transformation
(100%)
ยุทธศาสตร์ : 4.6 การเตรียมย้ายโรงงานพระราม 6 (Cooperative Exit Strategy)
กลยุทธ์ : 4.6.1 Stakeholder Corporation to Exit Project
4.6.1.1 แผนการย้ายหน่วยงานและพื้นที่ปฏิบัติการใน ร้อยละความสาเร็จดาเนินการตามแผน
พื้นที่องค์การเภสัชกรรม (สานักงานใหญ่)
(100%)

ผู้รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
ลงทุน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ตค.64-กย.
65 )

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์

ตค.64-กย.
65

สานักอานวยการ
กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สานักอานวยการ
กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตค.64-กย.
65

สานักบริหาร
ยุทธศาสตร์

60.3880

ตค.64-กย.
65

ตค.64-กย.
65
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1.15 การจัดลาดับความสาคัญของแผนปฏิบัติการ
การจัดทาแผนปฏิบัติการขององค์การเภสัชกรรม ได้มีการวิเคราะห์และจัดสรรทรัพยากรทั้งการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน เพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญของแผนปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักเกณฑ์การประเมินการจัดการทรัพยากรของแผนปฏิบัติการ (Action Plan Screening Criteria)
หลักเกณฑ์

คะแนน
3

1. ความต้องการทรัพยากร (Resource Requirement)
1.1 การจัดหาเทคโนโลยี (Technology)
มีเทคโนโลยีพร้อมแล้ว
(100%)
1.2 ความสามารถ/สมรรถนะที่มีในการ
มีความสามารถพร้อมในการ
ดาเนินการแผนปฎิบัติก าร (Competency) ดาเนินการได้ทันที (100%)
2. ความน่าสนใจของแผนปฎิบัติการ (Attractiveness)
2.1 ความพร้อมในการประเมินความเป็นไปได้
สามารถวิเคราะห์ผล
ของแผนปฎิบัติก าร*
ได้โดยตรง
2.2 ผลตอบแทนเชิงปริมาณของแผนปฎิบัติการ
High
(Quantitative Returns)*
(มีผลตอบแทน
>10 ล้านบาท)
2.3 ผลตอบแทนเชิงคุณภาพของแผนปฎิบัติก าร
High
(Qualitative Benefits)
(สอดคล้องกับ SO หรือ
ยุทธศาสตร์องค์กร)
3. การประเมินความเสี่ยงของแผนปฎิบัติการ (Risk Assessment)
3.1 ความเสี่ยงของแผนปฎิบัติการ (Project
Low
Risk)
(มีปัจจัยเสี่ยงสูง 1 ตัว)

2

1

น้าหนัก

มีเทคโนโลยีแล้วบางส่วน
(25-99%)
มีความสามารถพร้อมในการ
ดาเนินการได้บางส่วน (2599%)

ต้องจัดหาเทคโนโลยีใหม่
เกือบทั้งหมด (<25%)
มีความสามารถ
ในการดาเนินการได้เองน้อย
(<25%)

10%

สามารถวิเคราะห์ผล
ได้โดยอ้อม
Medium
(มีผลตอบแทน
5-10 ล้านบาท)
Medium
(สอดคล้องกับกลยุทธ์)

ไม่สามารถวิเคราะห์หา
ผลได้
Low
(มีผลตอบแทน
<5 ล้านบาท)
Low
(สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ฝ่าย)

10%

Medium
(มีปัจจัยเสี่ยงสูง 2 ตัว)

High
(มีปัจจัยเสี่ยงสูง 3 ตัว)

10%

10%

30%
30%

100%
หมายเหตุ * ไม่น ามาประเมินการจัดการทรัพยากรของแผนปฏิบัติ การภายใต้ ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 (SO4)

โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละข้อ ดังนี้
1. ความต้องการทรัพยากร (Resource Requirement) ประกอบด้วย
1.1 การจัดหาเทคโนโลยี (Technology) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการนาเทคโนโลยีทั้งที่องค์กรมี
อยู่ในปัจจุบันหรือมีสิทธิบัตรในการใช้งานอยู่ และที่สามารถจัดหาเพิ่มเติมได้เพื่อมาใช้ภายในแผนปฏิบัติการ เทียบ
กับจานวนเทคโนโลยีทั้งหมดที่ต้องใช้ภายในแผนปฏิบัติการ แบ่งการประเมินออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 3 : เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช้ภายในแผนปฏิบัติ การ
ได้ทั้งหมดหรือร้อยละ 100 (มีเทคโนโลยีพร้อมแล้ว 100%)
 ระดับที่ 2 : เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช้ ภายในแผนปฏิบัติ การ
ได้มากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 (มีเทคโนโลยีแล้วบางส่วน 25-99%)
 ระดับที่ 1 : เป็นเทคโนโลยี ที่องค์กรต้องจัดหาใหม่ เกือบทั้งหมดเพื่อมาใช้ภายในแผนปฏิบัติการ โดยเป็น
เทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ใ นปัจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช้ภ ายในแผนปฏิบัติการได้น้อยกว่า ร้อย
ละ 25 (ต้องจัดหาเทคโนโลยีใหม่เกือบทั้งหมด <25%)
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1.2 ความสามารถ/สมรรถนะที่มีในการดาเนินการแผนปฎิบัติการ (Competency) โดยพิจารณาจาก
ความเชี่ ย วชาญและทักษะที่จาเป็นของคณะทางานของแผนปฏิบัติการให้ได้ผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
 ระดั บ ที่ 3 : คณะท างานมี ทั ก ษะและความสามารถที่จ าเป็ น ครอบคลุ ม ครบทุ ก ด้ า นในการด าเนิ น งาน
แผนปฏิบัติการร้อยละ 100 (ความสามารถพร้อมในการดาเนินการได้ทันที 100%)
 ระดับที่ 2 : คณะทางานมีทักษะและความสามารถที่จาเป็นครอบคลุม ครบการดาเนินงานแผนปฏิบัติก ารได้
เป็นบางส่วน โดยมากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 (มีความสามารถพร้อมในการดาเนินการได้บางส่วน
25-99%)
 ระดับที่ 1 : คณะทางานมีทักษะและความสามารถที่จาเป็นครอบคลุม ครบการดาเนินงานแผนปฏิบัติก ารได้
น้ อ ย โดยมี ทั ก ษะและความสามารถในการด าเนิ น งานแผนปฏิ บั ติ ก ารได้ เ องน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 25 (มี
ความสามารถในการดาเนินการได้เองน้อย <25%)
2. ความน่าสนใจของแผนปฎิบัติการ (Attractiveness) ประกอบด้วย
2.1 ความพร้อมในการประเมินความเป็นไปได้ของแผนปฎิบัติการ โดยพิจารณาจากโดยพิจารณาจากความ
เป็นไปได้ในการวิเคราะห์หาผลตอบแทนในรูป ตัวเงิ นจากผลการปรับปรุ งของแผนปฏิบั ติการ แบ่งการประเมิ น
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 3 : สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการ ได้โดยตรง โดย
มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท (สามารถวิเคราะห์ผลได้โดยตรง)
 ระดับที่ 2 : สามารถวิเคราะห์ ผลตอบแทนจากผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการในรูปตัวเงินได้ โดยอ้อม
(สามารถวิเคราะห์ผลได้โดยอ้อม)
 ระดับที่ 1 : ไม่สามารถวิเคราะห์ ผลตอบแทนจากผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการในรูป ตัวเงิ นได้ (ไม่
สามารถวิเคราะห์ผลได้)
2.2 ผลตอบแทนเชิ งปริม าณของแผนปฎิ บั ติก าร (Quantitative Returns) โดยพิจารณาจากความ
เป็นไปได้ ใ นการวิเคราะห์หาผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการ แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
 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 ผลตอบแทนเชิ งคุ ณ ภาพของแผนปฎิบั ติ ก าร (Qualitative Benefits) โดยพิ จ ารณาจากความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรที่กาหนด แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
 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 ความเสี่ย งของแผนปฎิบั ติก าร (Project Risk) โดยพิจารณาจากจานวนปัจ จัย เสี่ ย งในระดั บ สู ง
(Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลให้แ ผนปฏิบั ติก าร
ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 3 : โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจานวน 1 ปัจจัย หรือไม่มีเลย
(Low - มีปัจจัยเสี่ยงสูง 1 ตัว หรือไม่มี)
 ระดับที่ 2 : โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจานวน 2 ปัจจัย (Medium - มีปัจจัยเสี่ยงสูง 2 ตัว )
 ระดับที่ 1 : โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงอย่างน้อย 3 ปัจจัย (High - มีปัจจัยเสี่ยงสูง 3 ตัว)
1.16 งบประมาณลงทุนประจาปีงบประมาณ 2565
สรุปงบลงทุนจาแนกตามแผนยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและบริการ (Marketing Strategy)
ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Business Innovation)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)
รวม

งบลงทุน (ล้านบาท)
375.1998
5.6177
84.3850
65.5882
530.7907

สาระสาคัญของการลงทุนในปีงบประมาณ 2565 (ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564 – 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
ขออนุ มั ติ ง บลงทุ น ในปี 2565 วงเงิ น ด าเนิ น การรวม 375.1998 ล้ า นบาท เป็ น การลงทุ น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการผลิตยาเม็ด การเคลือบยาและการบรรจุยาอัตโนมัติ แผนการบริหารแบบ
ลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิต (Lean & Efficient Manufacturing) แผนการวิจัยและพัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ที่
สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด (Effective R&D) การเพิ่ม ประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ เพื่ อรองรับการ
ขยายกาลังการผลิตยา แผนผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และพัฒนาวัคซีนเพื่อรองรับการระบาดในประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตลาดและบริการ (Marketing Strategy)
ขออนุมัติงบลงทุนในปี 2565 วงเงินดาเนินการรวม 5.6177 ล้านบาท สาหรับการสร้างแบรนด์
(Corporate & Product Branding) และแผนการตลาดเชิ งรุ กเพื่อ ขยายการเติบ โตขององค์ก ร (Proactive
Marketing Strategy)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Business Innovation)
ขออนุมัติงบลงทุนในปี 2565 วงเงินดาเนินการรวม 84.3850 ล้านบาท สาหรับแผนการพัฒนายา
เพื่อความมั่นคง/ยาตามนโยบาย แผนการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง แผนงานวิจัย และพัฒนาการสังเคราะห์
วัตถุดิบทางเภสัชกรรมและการพัฒนาชีววัตถุ แผนการตรวจคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)
ขออนุมัติงบลงทุนในปี 2565 วงเงินดาเนินการรวม 65.5882 ล้านบาท สาหรับแผนงาน Network &
Security System การเพิ่ม ประสิท ธิภาพความพร้อ มใช้ ระบบ(Business Continuity) แผนการจัดซื้ อ จั ด หา
เครื่องใช้สานักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน แผนส่ง เสริม ภาพลักษณ์องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี
และแผนงานพัฒนามาตรฐานโรงงานผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการลงทุน
ผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)

 การดาเนินงานด้านการผลิต จัดหา วิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังลูกค้า
ตลอดจนงานสนับสนุนอื่น เช่น ด้านการตลาด ด้านการให้บริการและ การปฏิบัติงานโดยรวมมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 มียาที่จาเป็น ได้แก่ กลุ่มยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยาสาหรับผู้สูงอายุ ยาต้านไวรัสเอดส์ วัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลในปริมาณที่พอเพียง และราคาที่
ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง รวมถึงยาใหม่ทไี่ ด้จากการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนอง
นโยบายสาธารณสุขของประเทศ
 มีการผลิตและวิจยั ยาจากสมุนไพร (กัญชา) เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรภายในประเทศ และส่งเสริม
การส่งออก
 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรมในระดับดี
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