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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

SO1 (P1) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ (New 
Product 
Development) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การจัดการห่วง

โซ่อุปทาน  
(Supply 
Chain 

Management) 

1.1 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด (Effective 
R&D) 

1.1.1 จ านวน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี
ได้ทะเบียน                   

รายการ 6 ข้ึนทะเบียน
ต ารับยาได้ 6 

รายการ (ระดับ 
5) 

31.724 31.724 ลบ
(100.00%) 

อย. ไม่ปลดล็อค 
CBD ท าให้ไม่
สามารถย่ืนจด
แจ้งได้ ส่งผลให้
ไม่สามารถผลิต
จ าหน่ายเชิง
พาณิชย์ได้ 

- 

1.1.2 จ านวน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี
ออกสู่ตลาด 

รายการ 5 เป็นไปตามแผน 
(ระดับ 5) 

1.1.3 ยอด
จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี
ออกจ าหน่าย 

ล้านบาท 1,200  2,000.9 ลบ 
 (ระดับ 5) 

SO2 (P6) การ
สร้างเครือข่าย 
(R&D 
Network) 

 1.2 แผนการสร้างเครือข่าย
ด้านวิจัยและพัฒนา (R&D 
Network) 

1.2.1 จ านวน
เครือข่ายด้านการ
วิจัย 

เครือข่าย 2  2 เครือข่าย 
(ระดับ 5) 

ใช้งบท าการ - - - 

SO3 (P11) การ
บริหารการผลิต
ของโรงงาน
รังสิต ระยะท่ี 2 
(Rungsit 
Factory 
Phase-II) 

 1.3 แผนการบริหารการผลิต
ของโรงงานรังสิต ระยะท่ี 2  
(Rungsit Factory Phase-II)  
(โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต
ยารังสิตระยะท่ีสอง) 

1.3.1 
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผนย่อย 
(MD1) 

ระดับ 5 น าเสนอแผนงาน
ย่อยต่อ

คณะกรรมการ
องค์การเภสัช

กรรมเพื่อขอความ
เห็นชอบในวันท่ี 
21 ก.ค. 2564 

โดยแผนงานย่อย

458.89 ลบ. 417.2 ลบ. 
(90.92%) 

จากการแพร่
ระบาดของ 
COVID-19 ท าให้ 
ผู้รับจ้างก่อสร้าง
ส่งหนังสือขอขยาย
ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ซึ่งอยู่
ระหว่าง

โดย อภ. ได้แต่งตั้ง
ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างเพื่อ
ท างานชั่วคราวใน
ระหว่างท่ี
ด าเนินการท า
ข้อก าหนดการจ้าง
และจัดจ้างผู้

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการองค์การเภสัชกรรมประจ าปีงบประมาณ 2564 

(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)  
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

สามารถ
ด าเนินงานได้

มากกว่าร้อยละ 
50 

(ระดับ 4) 

คณะกรรมการ
ตรวจรับพิจารณา 
และผู้รับจ้างได้มี
หนังสือขอยกเลิก
สัญญาจ้างควบคุม
งานก่อสร้างและ
ระงับการ
ให้บริการตาม
สัญญาท้ังหมดท า
ให้งานก่อสร้าง
หยุดชะงัก   

ควบคุมงาน
ก่อสร้างรายใหม่ 
ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถจัดจ้างได้
ภายในเดือน ม.ค. 
65 ส่วนการจัดซื้อ
เครื่องจักรจาก
ต่างประเทศอยู่
ระหว่างทบทวน
ข้อก าหนด
พิจารณาเลือก
เครื่องจักร ท้ังนี้ 
สศช. อนุมัติปรับ
แผนลงทุนของ 
อภ. ท้ังปี คาดว่า
จะสามารถ
เบิกจ่ายในเดือน 
ก.ย. 64  

SO4 (P3) การ
จัดการห่วงโซ่
อุปทาน 
(Supply Chain 
Management) 

 1.4 แผนการบริหารแบบลีน
เพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการ
ผลิต (Lean & Efficien 
tManufacturing) 

1.4.1 ก าหนด
วิธีการวัด 
efficiency 
(CP2) 

ระดับ 5 จัดท ามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

และ ได้
ประสิทธิผลตาม

เป้าหมาย 
(ระดับ 5) 

406.97 ลบ. 330.55 ลบ.  
(81.22%) 

- - 

 1.5 แผนการจัดการด้านโลจิ
สติกส์และการขนส่งเพื่อสร้าง
ความคล่องตัวของ Supply 
Chain (Logistics & DC 
Strategy) 

1.5.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานได้
ตามแผน 

ร้อยละ มากกว่า 
90% 

มากกว่า 90%  
(ระดับ 5) 

298.25 94.71 ลบ. 
(31.76%) 

จากการแพร่
ระบาดของ 
COVID-19 
ส่งผลกระทบต่อ
จ านวนแรงงาน 

อภ. ได้ท าหนังสือ
ขออนุญาต
ก่อสร้าง พร้อมท้ัง
มาตรการควบคุม 
(Bubble and 
seal)  
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
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ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
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ผลการใช้จ่าย
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แนวทางแก้ไข
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(แผนการสร้างคลังยาและ
เวชภัณฑ์แห่งใหม่ ปทุมธานี) 

ท าให้งาน
ก่อสร้างล่าช้า 
โดยจังหวัด
ปทุมธานีได้
ประกาศห้าม
ด าเนินการ
ก่อสร้าง  

ซึ่งคาดว่าจะ
จัดซื้อแล้วเสร็จใน
เดือน พ.ย. 64 
และคาดว่า
สามารถเริ่ม
เบิกจ่ายได้ใน
เดือน ธ.ค. 64 

 1.6 แผนบูรณาการการ
จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
Supply Chain (Supply 
Chain Alignment) 

1.6.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานได้
ตามแผน 

ร้อยละ มากกว่า 
90% 

มากกว่า 90% 
 (ระดับ 5) 

1.344 ลบ.   0.04 ลบ. 
(3.27%) 

- - 

SO5 (P7) การ
สร้างพันธมิตร
และคู่ความ
ร่วมมือเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic 
Alliance) 

 1.7 แผนการสร้างพันธมิตร
และคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Alliance) 

1.7.1 จ านวน
รายการในการ
จัดท า SMI กับ
ผู้ผลิตวัตถุดิบท่ี
เพิ่มข้ึน 

รายการ ไม่ต่ ากว่า 5 
รายการ/ปี 

Co-Brand กับ 
อภ. ท้ังสิ้น 5 

ประเทศ 
(ระดับ 5) 

ใช้งบท าการ - - - 

 1.7.2 ยอดขาย
รวมลูกค้า
ต่างประเทศ 

ล้านบาท 60 ล้านบาท 49.95 ลบ. 
(ระดับ 2) 

- 1.Political 
Issue & 
Financial Risk 
2. Covid-19 
situation 
3.อายุยาสั้น 
และต้นทุนสูง 
4.การข้ึน
ทะเบียนยาล่าช้า 
จากสถานการณ์ 
COVID 19 

 

1.ติดตาม
สถานการณ์กับคู่
ค้าอย่างต่อเนื่อง 
และวางแผน
โอกาสการเข้า
ประมูลเม่ือ
สถานการณ์ 
COVID 19 
คลี่คลาย 
2.ประสานแจ้ง 
R&D เพื่อทราบ
ปัญหาอายุยา 
3.สรรหาบริษัท 
OEM หรือ Co-
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วัตถุประสงค ์
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Brand เพื่อลด
ทุนสินค้า 
3.น าเสนอ 
Promotional 
material & 
Campaign เพื่อ
ชดเชยให้ลูกค้า 
4.น าเสนอ
ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารทดแทน 
เนื่องจากข้ันตอน
การข้ึนทะเบียน
ใช้เวลาน้อยกว่า 
เพิ่มโอกาสในการ
ท าการตลาดมาก
ข้ึน 

 
 1.7.3 

ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน
โครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยา
รักษาโรคมะเร็ง
ร่วมกับบริษัท 
ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) (MD9) 

ระดับ ระดับ 5  ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการ
ออกแบบ 

Basic Design 
(ระดับ 5) 

- - - 

   1.7.4 
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ระดับ สามารถ
บริหาร
จัดการ

รายละเอียดใน
การด าเนินการ
ของโครงการ

  เนื่องจากสปสช. 
มีการ
เปลี่ยนแปลง

องค์การเภสัช
กรรมจ าเป็นต้อง
ปรับระบบการ
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

ตามแผนการ
จัดการร้านยา 
Model 3 (MD3) 

โครงการร้าน
ยา Model 3  
ด้วยระบบ

สารสนเทศท่ี
เชื่อมต่อ 

บริหารจัดการ
เพื่อส่งยาให้ร้าน

ขายยาตาม
นโยบายรับยา
ใกล้บ้านได้
ด าเนินการ

คืบหน้าใด้แล้ว
กว่า 90% 

โดยเฉพาะใน
ส่วนของระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(Smart VMI แล 
SAP) (ระดับ 5) 

นโยบายการ
ช าระเงินให้
องค์การเภสัช
กรรม  

ด าเนินงานเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว แต่
ระบบท่ี
ด าเนินการอยู่
สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ของ สปสช.ได้ 

SO6 (P8) 
กระบวนการการ
จัดหาออนไลน์ 
(e-
Procurement) 

 1.8 แผนพัฒนากระบวนการ
การจัดหาออนไลน์ (e-
Procurement & Flexible 
Sourcing) 

1.8.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานได้
ตามแผน 
 

ร้อยละ 100% มากกว่า 90% 
(ระดับ 5) 

0.5556  0.56  ลบ. 
(100.00%) 

- - 

SO7 (P4) 
การตลาดเชิงรุก 
(Proactive 
Marketing 
Strategy) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การตลาดและ

บริการ 
(Marketing 
Strategy) 

2.1 แผนการตลาดเชิงรุก 
(ตลาดลูกค้าภาครัฐ ลูกค้า
เอกชน ลูกค้าต่างประเทศ) 

2.1.1 จ านวน 
dossier ให้ RA 
ลูกค้า
ต่างประเทศได้
ส าเร็จ 

รายการ 30 รายการ รวมรายการท่ีส่ง
แผนการเตรียม
เอกสารให้
หน่วยงาน
ทะเบียน ใน
ปีงบประมาณ 
64 ท้ังหมด 40 
รายการ 
สามารถย่ืน
เอกสารให้
หน่วยงาน

ใช้งบท าการ - ภาคเอกชน (ใน
ประเทศ) 
การสวมใส่
หน้ากากอนามัย
ในสภาวะ 
Covid-19 ท าให้
อัตราการป่วย
เป็นโรคทางเดิน
หายใจลดต่ าลง
กว่าเดิมอย่างมี
นัยส าคัญ จึงท า

- 
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แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
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หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
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ผลการใช้จ่าย
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ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

ทะเบียนลูกค้า
ต่างประเทศได้ 
34 รายการ โดย
เป็นการย่ืนข้ึน
ทะเบียนยาใหม่ 
15 รายการ  
ต่ออายุทะเบียน
ยา 8 รายการ 
ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร 2 
รายการ ยาใน
โครงการ Co-
brand 9 
รายการ  
โดยรายการ
ผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืน
เอกสารแล้ว
ท้ังหมด เป็น
รายการท่ีได้รับ
อนุมัติทะเบียน
ในไทยและออก
สู่ตลาดแล้ว  
แต่ยังไม่มีการ
ย่ืนทะเบียน
แบบคู่ขนานกับ
รายการยาใน
ประเทศ 
(ระดับ 5) 

ให้ยอดขายยา 
antiobiotic 
และ antiviral 
ส าหรับโรค
ทางเดินหายใจ
ลดลง 
ภาคเอกชน 
(ต่างประเทศ) 
การไม่มียา
รายการใหม่ๆ ท่ี
ตลาดต้องการ/
ไม่ตอบสนอง
ตาม guideline 
ปัจจุบัน เช่น 
ARV, CVS, 
COVID-19- 
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

 2.2 แผนการตลาดลูกค้า
เอกชน 

2.2.1 ยอดขาย
รวมลูกค้าเอกชน 
(MD4)   

ล้านบาท 1,135  862.98 ล้าน
บาท  

(ระดับ 2) 

ใช้งบท าการ - ภาคเอกชน (ใน
ประเทศ) 
- การสวมใส่

หน้ากาก
อนามัยใน
สภาวะ 
Covid-19 ท า
ให้อัตราการ
ป่วยเป็นโรค
ทางเดิน
หายใจลด
ต่ าลงกว่าเดิม
อย่างมี
นัยส าคัญ จึง
ท าให้ยอดขาย
ยา 
antiobiotic 
และ antiviral 
ส าหรับโรค
ทางเดิน
หายใจลดลง 

- ช่องทางการ
จ าหน่าย
ภาคเอกชนใน
ปัจจุบันยังไม่
เพียงพอให้
ลูกค้าเข้าถึง 

- สินค้าท่ีมียังไม่
ตรงกับ trend 

ภาคเอกชน (ใน
ประเทศ) 
-น าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับ 
COVID-19 เพื่อ
ทดแทน 
- ด าเนินแผนการ
เพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายเช่น B2B 
application 
ส าหรับลุกค้าขาย
ส่ง ท่ัวประเทศ, 
GPO Franchise 
เพื่อเพิ่มสาขาการ
เข้าถึงได้ท่ัว
ประเทศ 
- 
Sourcing/OEM 
สินค้าท่ีตรงกับ 
demand 
ภาคเอกชนมาก
ข้ึน 
- หารือหน่วย
การตลาดในการ
จัดสรรยาส าหรับ
ภาคเอกชนอย่าง
เหมาะสม 
ภาคเอกชน 
(ต่างประเทศ) 
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

ในตลาด
เอกชน 

- ยาขายดีใน
ภาคเอกชน
ไม่ได้รับการ
จัดสรรอย่าง
เพียงพอ 

ภาคเอกชน 
(ต่างประเทศ) 
- การไม่มียา

รายการใหม่ๆ 
ท่ีตลาด
ต้องการ/ไม่
ตอบสนอง
ตาม 
guideline 
ปัจจุบัน เช่น 
ARV, CVS, 
COVID-19 

- สภาวะ 
COVID-19 
ส่งผลต่อ
นโยบายการ
เปิด Tender 
ใหญ่ของยา 
potential 
บางรายการ
เช่น Tender 
ARV ใน 
Philippines 

- ส ารวจ
รายการยา
ใหม่ท่ีลูกค้า
ตปท. มี 
demand สูง 
และประสาน
แจ้ง ตลาด+
RD 

- ติดตาม
สถานการณ์
กับคู่ค้าอย่าง
ต่อเนื่อง และ
วางแผน
โอกาสการเข้า
ประมูลเม่ือ
สถานการณ์ 
COVID 19 
คลี่คลาย 

- ประสานแจ้ง 
R&D เพื่อ
ทราบปัญหา
อายุยา 

- สรรหาบริษัท 
OEM หรือ 
Co-Brand 
เพื่อลดทุน
สินค้า 

- น าเสนอ 
Promotional 
material & 
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

- สถานะการณ์
ทางการเมือง
ในเมียนมาร์
ส่งผลต่อการ
เปิด Tender 
ARV และต่อ
สถานะทาง
การเงินของ
ลูกค้า 

ยาหลายรายการ
มีอายุสั้นเพียง 2 
ปี ยากต่อการท า

ตลาดส่งออก 
เม่ือเทียบกับ

คู่แข่ง 

Campaign 
เพื่อชดเชยให้
ลูกค้า 

น าเสนอ
ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารทดแทน 
เนื่องจากข้ันตอน
การข้ึนทะเบียน
ใช้เวลาน้อยกว่า 
เพิ่มโอกาสในการ
ท าการตลาดมาก
ข้ึน 

 2.3 แผนการตลาดลูกค้า
ต่างประเทศ 

2.3.1 ยอดขาย
รวมลูกค้า
ต่างประเทศ 
(MD4) 

ล้านบาท 65 49.95 ล้านบาท 
(ระดับ 2) 

ใช้งบท าการ - 1.  บริษัทใน
เมียนมาต้อง
ชะลอการส ารวจ
ตลาดเนื่องจาก
สถานการณ์
การเมืองใน
ประเทศเมียนมา                                                                                                                                                                                     
2.  บริษัทคู่แข่ง
จากประเทศจีน
และอินเดีย
ก าหนดราคาขาย
ต่ ามาก ท าให้
แข่งขันล าบาก                                                                                                                                                                                                                       
3.  ยาบาง
รายการมีอายุยา

1 Myanmar:
ติดตาม
สถานการณ์กับคู่
ค้าอย่างต่อเนื่อง 
แสดงความห่วงใย 
และวางแผน
โอกาสเข้าประมูล
เม่ือสถานการณ์
การเมืองคลี่คลาย 
2. ปรับโครงสร้าง
ราคาใหม่และขอ
อนุมัติราคาขาย
พิเศษในรายการ
ท่ีมีโอกาสทาง
การตลาดเพื่อให้
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

สั้นเพียง 2 ปี 
เม่ือเทียบกับ
คู่แข่ง เช่น 
Etoricoxib 
บริษัทชุมชน
เภสัช  
4.  ข้อก าหนดใน
การข้ึนทะเบียน
ยาในประเทศ
มาเลเซียห้าม
การใช้สาร 
Tartrazine 
(สารแต่งสี) ท า
ให้ไม่สามารถท า
ตลาด Vitamin 
C 500 mg GPO 
และ ผลิตภัณฑ์
วิตามินของ
บริษัทชุมชน
เภสัช และบริษัท 
BLHua 

สามารถแข่งขัน
ได้ 
3.ประสานแจ้ง 
R&D เพื่อทราบ
ปัญหาอายุยาและ
น าเสนอ 
Promotional 
material & 
Campaign เพื่อ
ชดเชยให้ลูกค้า 
4.ประสานลูกค้า
ในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์อื่นท่ีมี
ศักยภาพในตลาด
มาเลเชียและสรร
หา Supplier 
วิตามินรายใหม่ 

SO8 (P5) การ
บริหาร
ความสัมพันธ์
ลูกค้า (CRM) 

2.4 แผนการบริหาร
ความสัมพันธ์เพื่อรักษาและ
สร้างความผูกพันธ์ของลูกค้า 
(CRM) 

2.4.1 ผลส ารวจ
ความพึงพอใจ
โดยรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์และ
บริการ (MD5) 

คะแนน 4.27 4.39 คะแนน 
(ระดับ 5) 

ใช้งบท าการ - - - 

SO9 (P2) การ
สร้างแบรนด์ 
(Corporate & 

2.5 แผนการสร้างแบรนด์ 
(Corporate & Product 
Branding) 

2.5.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน (MD6) 

ร้อยละ 100% จัดท าคู่มือการ
ใช้อัตลักษณ์
องค์กรของ
องค์การเภสัช

ใช้งบท าการ - - - 
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

Product 
Branding) 

กรรม”รูปแบบ
เดียวท้ัง 
Corporate 
Logo และ 
Product Logo 
โดยออก
ระเบียบองค์การ
เภสัชกรรมว่า
ด้วยตรา
สัญลักษณ์และ
การใช้ตรา
สัญลักษณ์
องค์การเภสัช
กรรม 2564 
เม่ือวันท่ี 27 
กันยายน 2564  
(ระดับ 5) 

SO10 (O7) การ
จัดการองค์
ความรู้และ
นวัตกรรม (KM 
& Innovation 
Strategy) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
นวัตกรรม 

ท่ีสร้างคุณค่า  
(Business 

Innovation) 

3.1 แผนการจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กร (KM & Innovation 
Strategy) 

3.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานได้
ตามแผน 
 

ร้อยละ 100% เป็นไปตามแผน 
100% 

(ระดับ 5) 

ใช้งบท าการ - - - 

SO11 (P10) 
การพัฒนายา
เพื่อความม่ันคง/
ยาตามนโยบาย 

3.2 แผนการพัฒนายาเพื่อ
ความม่ันคง/ยาตามนโยบาย 

3.2.1 ผลการ
ด าเนินงานของ
การผลิต
ผลิตภัณฑ์ท่ี
ตอบสนองต่อ
ความม่ันคงและ
นโยบาย และ

ระดับ ระดับ 5 
 

- ทดลองผลิต
ระดับ Pilot 
scale ใน
เดือนกันยายน 
2564 
- ผลิต 

Production 

4.57 4.57 ลบ. 
(100.00%) 

- - 
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

จ าหน่ายเชิง
พาณิชย์ (CP5,6) 

Batch ใน
เดือนกันยายน 
2564 
(ระดับ 5) 

3.2.2 วัคซีน 
COVID-19 (Tris 
1.2) 

ระดับ สามารถผลิต
วัคซีน 

COVID ได้
ในระดับ 

Production 
scale และ

เริ่ม
ศึกษาวิจัย
ทางคลินิก 

สามารถผลิต
วัคซีนส าเร็จรูป
เพื่อการ
ศึกษาวิจัยทาง
คลินิก และ
ได้รับอนุมัติให้
ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยทาง
คลินิก 
จากส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
และเริ่มการ
ศึกษาวิจัยทาง
คลินิกระยะท่ี 1 
ในเดือนมีนาคม 
2564  
(ระดับ 5) 

  - มีผลกระทบ
จากโครงการ
พัฒนา 
intranasal 
COVID-19 
vaccine ท่ีผลิต
โดยเทคโนโลยี
เซลล์เพาะเลี้ยง 
จากความร่วมมือ
กับ  BIOTEC 
ภายใต้บันทึก
ความเข้าใจ 
(MOU) ระหว่าง 
อภ.และ 
BIOTEC สวทช 
ลงนามเม่ือวันท่ี 
9 เมษายน 
2564 ซึ่งเป็น
โครงการเร่งด่วน
เนื่องจากได้รับ
งบเงินกู้จาก
สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 

- จัดสรร
ทรัพยากรเพื่อ
ด าเนินโครงการ
ท้ัง 2 โครงการ
แบบคู่ขนาน 

3.2.3 หน้ากาก 
N95 (MD8) 

ระดับ ระดับ 5 ด าเนินการ
ปรับปรุงสถานท่ี
ติดตั้งเครื่องจักร
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

แล้วเสร็จ โดย
บริษัทผู้ผลิตเริ่ม
ผลิตเครื่องจักรฯ 
ตามข้อก าหนด
ของ อภ. (ระดับ 
5) 

SO12 (P9) การ
พัฒนาธุรกิจใหม่ 
(New 
Business) 

3.3 แผนการพัฒนาธุรกิจใหม่
เพื่อ รองรับการเติบโตและ
บทบาทในอนาคต (New 
Business)  

3.3.1 
ห้องปฏิบัติการ
ส าหรับให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ 
และ การได้รับ
การรับรอง
มาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 
(Tris 2.5) 

ระดับ ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน 
ISO/IEC 
17025 

- การด าเนินงาน
อยู่ในข้ันตอน
การปรับปรุง
สถานท่ี  
- เครื่องมือใน
โครงการ GPO 
PRO LAB 
ด าเนินการส่ง
มอบและตรวจ
รับครบถ้วน 
เครื่องมือขนาด
ใหญ่ จะส่ง
มอบได้
ภายหลัง
สถานท่ี
ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ (ระดับ 1) 

34.00  2.33 ลบ. 
(6.84%) 

1.ประกาศ
กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง สั่งปิด
สถานท่ีชั่วคราว 
(ฉบับท่ี 34) งด
การก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคาร
ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 
ท าให้ผู้รับจ้าง
ต้องหยุดการ
ท างาน
(ระยะเวลา1 
เดือน) ส่งผลให้
การส่งมอบพื้น
ล่าช้า เครื่องมือ
ขนาดใหญ่ ไม่
สามารถ
ด าเนินการได้  
การส่งมอบ
เครื่องมือล่าช้า
ท าให้ไม่สามารถ
เปิด
ห้องปฏิบัติการ 
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

ไม่สามารถท า 
lab เพื่อ
ตรวจสอบความ
ใช้ได้ของวิธีและ
จัดท าข้อมูลผล
การวิเคราะห์ ซึ่ง
เป็นข้อมูลส าคัญ
ส าหรับการย่ืน
ขอการรับรอง
มาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 
ได้ 
2.มีลูกจ้างของผู้
รับจ้างบางส่วน
ติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 
(COVID–19) จึง
ท าให้ผู้รับจ้าง
สามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานได้ 
3.ไม่สามารถเปิด
สอบพนักงาน
ใหม่เนื่องจากอยู่
ในช่วงการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 การ
รับพนักงานใหม่ 
ไม่เป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนดไว้ 
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

ท าให้ขาด
บุคลากรจัดท า
เอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ขอการรับรอง 
จึงไม่สามารถขอ
การรับรองได้ทัน
ตามตัวชี้วัด จา
กกการติดต่อ
ประสานงานกับ
ฝ่ายบริหารทุน
มนุษย์ยังไม่มี
ก าหนดเปิดรับ
พนักงาน
พนักงานใหม่ 
และสอบ
ข้อเขียน 

SO13 (O1) การ
จัดเตรียมหน่วย
ธุรกิจ (Agile 
Business) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การบริหาร 

จัดการองค์กร 
(Organization 
Management) 

4.1 แผนการจัดเตรียมหน่วย
ธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโต
และบทบาทในอนาคต  

4.1.1 
ความส าเร็จตาม
แผน 

ระดับ ได้ผล
การศึกษา
และการ
ปรับ พรบ. 

ได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
และทางเลือก 
(ระดับ 3) 

ใช้งบท าการ - - - 

SO14 (O4) 
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(People 
Management) 

4.2 แผนพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

4.2.1 ระบบ
ประเมินผล 
(PMS) โดยใช้
ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) 
(CP7) 

ระดับ อบรมการใช้
ระบบ
ประเมิน KPI 
ให้กับระดับ
หัวหน้า
แผนกหรือ
เทียบเท่า 

1. ด าเนินการ
บันทึกข้อมูล 
KPI ปี 2564 
และจะน า
ข้อมูล KPI ปี 
64 ของ ระดับ
หน.แผนก/
เทียบเท่า มา
ใช้ในการเป็น

ใช้งบท าการ - - - 
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

ข้อมูล
ประกอบ การ
วาง KPI ปี 65 
ต่อไป ซึ่งจะ
สามารถเริ่ม
ด าเนินการ
เพื่อวาง KPI 
ถึง หน.แผนก/
เทียบเท่าได้
ภายในสิ้น
ปีงบประมาณ 
64 
2. ปรับปรุ
ระบบ PMS 
ในระบบ SAP 
เพื่อเตรียมการ
ส าหรับการ
ประเมิน 64 
และเป็นฐาน
การวางข้อมูล
ปี 65 ต่อไป 
3. คู่มือ PMS 
ได้ปรับปรุง
แล้ว  ท้ังนี้ต้อง
เพิ่มเติม
ตัวอย่างของ
ตัวชี้วัดKPI ให้
สามารถเป็น
ข้อมูล
ประกอบได้
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(ระดับ 5) 

4.2.2 การปรับ
โครงสร้างและ
อัตราก าลังของ
องค์กรให้รองรับ
การด าเนินงาน
ตามแผน
ยุทธศาสตร์ และ
แผนธุรกิจ 
(Organization 
Design) (CP 8) 

ระดับ ออกแบบ
โครงสร้างฯ 
แล้วเสร็จ 
และน าเสนอ 
คกก.อภ.ได้
ตามแผน 

ในเดือน
กันยายน 
2564 
น าเสนอ ร่าง
โครงสร้างมห
ภาค (Macro 
structure) ใน
ท่ีประชุม
ผู้บริหาร
ระดับสูง และ 
คกก.อภ.เพื่อ
รับฟังความ
คิดเห็นเป็น
ข้อมูลน าไป
ปรับปรุงร่าง
โครงสร้างมห
ภาคเพิ่มเติม
เพื่อให้มีข้อมูล
ครบถ้วนก่อน
น าเสนอร่าง
ข้อมูลต่อ 
คกก.อภ. ใน
เดือนธันวาคม 
2564 
(ระดับ 4) 

ใช้งบท าการ - - - 
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

SO15 (O5) 
พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(People 
Development) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การบริหาร 

จัดการองค์กร 
(Organization 
Management) 

4.3 แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (People 
Development) 

4.3.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานได้
ตามแผน 

ร้อยละ 100% เป็นไปตามแผน 
100% 

(ระดับ 5) 

ใช้งบท าการ - - - 

  4.3.2 คะแนน
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจ
ของพนักงาน 

คะแนน 75% (ปี 64) 
 ความพึงพอใจ

ของพนักงาน 
78.80% , อยู่
ท่ีระดับ 3.94 

 ความผูกพัน
ของพนักงาน 
81.00% , อยู่
ท่ีระดับ 4.05 

(ปี 63) 
 ความพึงพอใจ

ของพนักงาน 
79.60% , อยู่
ท่ีระดับ 3.98 

 ความผูกพัน
ของพนักงาน 
84.10% , อยู่
ท่ีระดับ 4.20 

ใช้งบท าการ - - - 

SO16 (O3) 
ความย่ังยืนและ
ธรรมาภิบาล
องค์กร(CG&CSR) 

4.4 แผนเสริมสร้างการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (CG) 

4.4.1 ผลคะแนน
ประเมินระบบ 
ITA ของ อภ. 

คะแนน 86 คะแนน 92.84 คะแนน 
(ระดับ 5) 

ใช้งบท าการ - - - 

 4.5 แผนสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) 

4.5.1 ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คะแนน ไม่น้อยกว่า 
80% 

คะแนนความพึง
พอใจร้อยละ 

84.60 

ใช้งบท าการ - - - 
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

- ชุมชนรอบพื้นท่ี 
อภ.  

(ระดับ 5) 

 4.6 แผนเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) 

4.6.1 การ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ 
อพ.สธ. 

ระดับ ระดับ A จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือ 
และการมี
แนวทางความ
ร่วมมืออย่าง
เป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อ 
สังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ี
เกี่ยวกับธุรกิจกร
ผลิตยและ
เวชภัณฑ์ / 2 
เครือข่าย 
(ระดับ 5) 

ใช้งบท าการ - - - 

SO17 (O2) 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัล (IT&DT) 

4.7 แผนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายในองค์กร (IT & 
DT Infrastructure) 

4.7.1 
ความก้าวหน้า
ของโครงการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ 100% สามารถพัฒนา
ระบบฯ รายงาน
ผลการ
ด าเนินงานบน 
Dashboard 
ส าหรับผู้บริหาร 
(Executive 
Analytic 
Report) และ
ทดลองใช้งานได้
ตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนดในแผน  
(ระดับ 5) 

32.74 20.54 ลบ. 
(62.74%) 
เนื่องจาก

สถานการณ์โควิ
คระบาด ท าให้
ท่ัวโลกพบกับ

สถานการณ์ Chip 
Shortage 2021 
(วิกฤตชิปขาด
ตลาด) ซึ่งอาจมี
ผลท าให้การส่ง
มอบล่าช้ากว่า
แผนท่ีก าหนดไว้ 

- - 
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

SO18 (O6) การ
เตรียมย้าย
โรงงานพระราม 
6 (Exit 
Strategy) 

 4.8 แผนการจัดการความต่อเนื่อง
ของธุรกิจและเตรียมการย้าย
โรงงานพระราม 6 

4.8.1 
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานได้
ตามแผน 
 

ระดับ ได้รายงานผล
การศึกษา
ความเห็นของ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

มีการแต่งตั้งค
กก.ก าหนดร่าง
ขอบเขตของ
งาน (TOR) และ
ก าหนดราคา
กลาง งานจ้างท่ี
ปรึกษาฯ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการ
จัดท า TOR เพื่อ
จ้างท่ีปรึกษาฯ 
คาดว่าได้ TOR 
ภายใน เเม.ย. 
2564  
(ระดับ 2) 

ใช้งบท าการ - - - 

SO19 (F5) การ
บริหารสินทรัพย์ 
(Asset 
Management) 

 4.9 แผนการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ อภ. (Asset Utilization) 

4.9.1 
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานได้
ตามแผน (MD 
13) 
  

ระดับ ได้ข้อมูล
ความเห็น
จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
ชุมชนรอบ
พื้นท่ี 
พนักงาน            

มีการน าเสนอ
ความคืบหน้า
การด าเนิน
โครงการฯ ต่อ 
คกก อภ. เม่ือ
วันท่ี 29 ก.ย. 64 
เพื่อพิจารณา
และให้
ข้อเสนอแนะ  
แผนการพัฒนา
พื้นท่ีหนองใหญ่ 
(Site master 
plan) และ ผล
การศึกษาความ
เป็นไปในการ
ลงทุนโครงการใช้

ใช้งบท าการ    
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives) 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ประจ าปี 2564 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

ประโยชน์ท่ีดิน
หนองใหญ่ 
(ระดับ 4) 

 


