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บทสรุปผู้บริหาร 
                

 
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมและผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์องค์กร โดยได้

ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานขององค์กรที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนองค์กร
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ แผนวิสาหกิจองค์การ
เภสัชกรรมฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือของพนักงานจากทุกหน่วยงาน โดยได้มีการประเมิน
สภาพแวดล้อมและสถานภาพขององค์กร และจัดท าแผนปฏิบัติการผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง โดยจะมีการ
ควบคุมติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนปรับปรุงแผนวิสาหกิจเป็นระยะๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนั้น องค์การเภสัชกรรมจึงมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อสิ้นสุดแผนวิสาหกิจแล้วองค์การ
เภสัชกรรม จะสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การประชุมจัดเตรียมและ 

วิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน
ภายในองค์กร ส าหรับแผน

วิสาหกิจ อภ. ปี 2566-2570 

การประชุม 
ก าหนดทิศทางและทบทวน

ยุทธศาสตร์ ในการจัดท าแผน
วิสาหกิจปี 2566-2570 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

 

 

 

  

 (ภาพบรรยากาศการจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์การเภสัชกรรม) 
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สาระส าคัญของแผนวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม (ปีงบประมาณ 2566-2570) ประกอบด้วย 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
เป็นองค์กรหลักเพ่ือความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน 
 
พันธกิจ  (Mission) 

1. ผลิต จ าหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
2. ผลิตยาที่จ าเป็นและส ารองยาในยามฉุกเฉินเพ่ือความมั่นคงของชาติรวมถึงยาที่มีความจ าเป็นต่อ

ระบบสาธารณสุขของประเทศ 
3. ด าเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพ่ึงตนเองได้และมีธรรมาภิบาล 
4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อสังคมไทยเพ่ือประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
5. สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือตอบสนองความต้องการ

และความจ าเป็นต่อสังคมไทย 
 
ค่านิยม  (Core Value) 
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ปัจจัยความยั่งยืน 
ปัจจัยความยั่งยืน 

การก ากับดูแล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
• จริยธรรมในการด าเนิน

ธุรกิจ  
• การก ากับดูแลกิจการที่ด ี
• วัฒนธรรมองค์กร 
• การบริหารความเสีย่ง 
• การบริหารจัดการผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย  
• ธรรมาภิบาลข้อมูล 

• สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 
• การบริหารจัดการห่วงโซ่

อุปทาน  
• การบริหารจัดการลูกค้า

สัมพันธ์ 
• การวิจัยและพัฒนา 
• การจัดการความรู้และ

นวัตกรรม  

• การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล  

• ความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัย   

• สิทธิมนุษยชน  
• ความรับผิดชอบต่อสังคม  
• ความมั่นคงทางยาของ

ประเทศ 

• การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

• การจัดการของเสีย  
• การจัดการกา๊ซเรือน

กระจก   

 
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท าให้ได้ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Advantage) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges) และความสามารถพิเศษของ
องค์กร (Corporate Core Competency) ดังนี้ 

 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) 

1. เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มยาต้านไวรัส (ARV) รายหลักของประเทศ 
2. Privilege ขององค์การเภสัชกรรมในการขายยาแก่ภาครัฐ 
3. Supply Chain ที่มีก าลังการผลิตสูงและครบวงจร 

 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges) 

1. ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ RCEP และ CPTPP 
2. การเตรียมความพร้อมในการย้ายโรงงาน 
3. การเตรียมแผนการจัดการ ระบบงาน เทคโนโลยี และบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาธุรกิจ

ใหม่ในอนาคต 
4. การแข่งขันทางการตลาดภายในอุตสาหกรรมยา 
5. การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทันความต้องการและการเติบโตขององค์กร 
6. การใช้ประโยชน์และยืดหยุ่นกระบวนการผลิตเพ่ือรองรับแผนการขาย 

 
ความสามารถพิเศษขององค์กร (Corporate Core Competency) 

 ความสามารถพิเศษขององค์การเภสัชกรรม ในปัจจุบัน 
  1. ความคล่องตัวในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐและความต้องการในด้านยาและ

เวชภัณฑ์ของประเทศ 
  2. ความสามารถในการบริหาร Supply Chain เพ่ือวิจัย ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ์ใน

ปริมาณที่สูงเพ่ือสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข 
 ความสามารถพิเศษขององค์การเภสัชกรรม ที่จ าเป็นในอนาคต 

1. ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม่  
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การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ปี 2566 – 2570 มุ่งผลักดันการด าเนินงานตาม                   

พันธกิจหลักและความยั่งยืนขององค์กรในการด าเนินงานต่อไปในอนาคต รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัด และ
เป้าหมายความส าเร็จในแต่ละระยะ โดยวิเคราะห์จากกรอบนโยบาย ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การแข่งขัน เพ่ือให้สะท้อนถึงความส าเร็จ
ของต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
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Business Model ระยะสั้น (Short-term) ปีงบประมาณ 2566 – 2567 
 

 
 
โดยระยะสั้ น : สร้ า งความ เข้ มแข็ งของ  Supply Chain และพัฒนา  1st Business S-curve 

(ปีงบประมาณ 2566 - 2567) มีปัจจัยในการขับเคลื่อนมูลค่าธุรกิจที่ส าคัญของ Business Model ภายใต้
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของ Intelligent Risk 2 ปัจจัย ได้แก่ Key Driver-1: สร้าง
ความเข้มแข็งของ Supply Chain – การใช้ประโยชน์จากก าลังการผลิตที่เพ่ิมข้ึน และ Key Driver-2 : พัฒนา 
1st Business S-curve – รายได้ธุรกิจใหม่ (วัคซีน COVID-19 และกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร) 
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Business Model ระยะกลาง (Medium-term) ปีงบประมาณ 2568 – 2569 

 

โดยในระยะกลาง (Medium-term)  มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของยา เวชภัณฑ์ และการจัดส่ง 
(Medical & Logistics Hub) (ปีงบประมาณ 2568 - 2569) ยังคงมีปัจจัยในการขับเคลื่อนมูลค่าธุรกิจที่ส าคัญ
ของ Business Model ภายใต้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของ Intelligent Risk จ านวน 
2 ปัจจัยเดิมที่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Key Driver-1: สร้างความเข้มแข็งของ Supply 
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Chain – การใช้ประโยชน์จากก าลังการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น และ Key Driver-2 : 1st Business S-curve – การ
เติบโตของรายได้จากธุรกิจใหม่ (วัคซีน COVID-19 และกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร) 

 

 

 
Business Model ระยะยาว (Long-term) ปีงบประมาณ 2570 
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โดยในระยะยาว (Long-term)  Medical & Logistics Hub และพัฒนา 2nd Business S-curve (ปี 
2570) มีปัจจัยในการขับเคลื่อนมูลค่าธุรกิจที่ส าคัญของ Business Model ภายใต้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงของ Intelligent Risk จ านวน 3 ปัจจัย โดย 2 ปัจจัยแรกเป็นปัจจัยเดิมที่มีการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Key Driver-1: สร้างความเข้มแข็งของ Supply Chain – การใช้ประโยชน์
จากก าลังการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น Key Driver-2 : 1st Business S-curve – การเติบโตของรายได้จากธุรกิจใหม่ 
(วัคซีน COVID-19 และกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร) และเริ่มมีการสร้างมูลค่าจาก Key Driver-3 : 2nd Business 
S-curve – การสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ (โรงงานยารักษาโรคมะเร็ง) 
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จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์อภ. ที่ได้กล่าวมาข้างต้น น าไปสู่การขยายผลเพื่อก าหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายขององค์กร และแปลง
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่ตอบสนองในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายใต้แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) และ Balanced Scorecard (BSC) 5 มุมมอง ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์  (Vision)  เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภณัฑ์ของประเทศ ทีม่ีนวัตกรรมที่สร้างคณุค่าและยั่งยืน 
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จากประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความสามารถพิเศษของ
องค์กร แผนวิสาหกิจฯ ฉบับนี้ได้ก าหนด วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  จะถูก
ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์กรผ่านแผนปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละแผนปฏิบัติการจะ
ประกอบไปด้วยกิจกรรม เพ่ือผลักดันให้อภ.สามารถด าเนินการได้ตามกรอบเวลาสร้างผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
และบรรลุตามวิสัยทัศน์ของแผนวิสาหกิจฯ อย่างเป็นรูปธรรม  สรุปได้ดังนี้   
แผนวิสาหกิจฯ ประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  15 ยุทธศาสตร์ 20 กลยุทธ์ 52 แผนงาน 
รายละเอียด ดังนี้   

1. SO1 : เสริมสร้างความสามารถในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพ่ือ 
สร้างความม่ันคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ มี 4 ยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ 18 แผนงาน 

2. SO2 : การตลาดและบริการ (Marketing Strategy) เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ของ 
ผู้บริโภคมี 2 ยุทธศาสตร์ 3 กลยุทธ์ 6 แผนงาน 

3. SO3 : นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Business Innovation) เพ่ือสร้างความม่ันคงทางยาและความยั่งยืน 
ขององค์กร มี 3 ยุทธศาสตร์ 3 กลยุทธ์ 9 แผนงาน 

4. SO4 : การบริหารจัดการเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร (Organization Management) มี 6  
ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ 19 แผนงาน 
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ตารางสรุปวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives : SO) ยุทธศาสตร์ (Strategy) กลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี2566 

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
แผนงานปฏบิัติการ 

ปี 2566 
หน่วยงานหลัก 

SO1 เสริมสร้าง
ความสามารถใน
การจัดการห่วง
โซ่อุปทาน 
(Supply Chain 
Management) 
เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางยาและ
เวชภัณฑ์ของ
ประเทศ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
การวิจยัและ
พัฒนา การผลิต 
และลดต้นทุน
สร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

1.1 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(New Product 
Development) 
และสร้าง
เครือข่ายด้านวจิัย
พัฒนา ส าหรับ
ธุรกิจใหม่และ
รองรับการเติบโต
ขององค์กร  

1.1.1 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New 
Product 
Development) 
ส าหรับธุรกจิใหม่
และรองรับการ
เติบโตขององค์กร  

1.1.1.1 แผนการวจิัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผน
ปัจจุบันที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

1.1.1.2 แผนการวจิัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส าอาง 
(Cosmetic) ที่สอดคล้องกับ
การเติบโตของตลาด 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

1.1.1.3 แผนการวจิยัและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
แพทย์และเวชภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับการเติบโตของ
ตลาด 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

1.1.1.4 แผนการวจิัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(NP) ที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

1.1.2 การสร้าง
เครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนงานด้าน
วิจัยและพัฒนา 
(R&D/GPO 
Network) 

1.1.2.1 แผนการสร้าง
เครือข่ายด้านวจิัยและ
พัฒนา (R&D Network) 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

1.1.2.2 แผนสร้างความ
ร่วมมือในการบริหารกับ
ผู้ผลิตเอกชน 

ฝ่ายผลิตยา 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

1.2 การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
และกระบวนการ
เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
(Supply Chain 
Management 
and Smart 
Process)  

1.2.1 Supply 
Chain 
Management and 
Lean 
Manufacturing 
(GPO Production 
System) เพื่อ
ยกระดับ
ประสิทธิภาพการ
ผลิต  

1.2.1.1 แผนการบริหาร
แบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าใน
กระบวนการผลิตหน่วยผลิต
ยาโรงงานรังสิต 1 (Lean & 
Efficient Manufacturing) 

โรงงานรังสิต 1 

1.2.1.2 แผนการบริหาร
แบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าใน
กระบวนการผลิตหน่วยผลิต
ยาพระราม 6 (Lean & 
Efficient Manufacturing) 

ฝ่ายผลิตยา 

1.2.1.3 แผนการบริหาร
แบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าใน
กระบวนการผลิตหน่วยผลิต
สมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
(Lean & Efficient 
Manufacturing) 
 

ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 
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วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
แผนงานปฏบิัติการ 

ปี 2566 
หน่วยงานหลัก 

1.2.1.4 แผนการบริหาร
แบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าใน
กระบวนการจัดการการส่ง
สินค้า (Lean & Efficient 
Manufacturing) 

ฝ่ายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

1.2.1.5 แผนการจัดการ
ด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
เพื่อสร้างความคล่องตัวของ 
Supply Chain (Logistics 
& DC Strategy) 

ฝ่ายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

1.2.2 การบริหาร
การผลิตของ
โรงงานผลิตยารังสิต 
ระยะที่ 2 
(Construction of 
Rungsit Factory 
Phase-II) 

1.2.2.1 แผนการบริหารการ
ผลิตของโรงงานผลิตยา
รังสิต ระยะที่ 2 

คณะท างานบริหาร
โครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยารังสิต 
2 

1.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารต้นทุน 
(Cost Effective) 

1.3.1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารต้นทุน (Cost 
Effectiveness) 
 

1.3.1.1 แผนบริหารต้นทนุ
ผ่านการปรับปรุง
กระบวนการส าคัญ (Key 
Improvement Process) 
หน่วยผลิตยาโรงงานรังสิต 1 

โรงงานรังสิต 1 
 

  1.3.1.2 แผนบริหารต้นทุน
ผ่านการปรับปรุง
กระบวนการส าคัญ (Key 
Improvement Process) 
หน่วยผลิตยาพระราม 6 

ฝ่ายผลิตยา  
 

  1.3.1.3 แผนบริหารต้นทุน
ผ่านการปรับปรุง
กระบวนการส าคัญ (Key 
Improvement Process)  
หน่วยผลิตสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 
 

  1.3.1.4 แผนบริหารต้นทุน
ผ่านการปรับปรุง
กระบวนการส าคัญ (Key 
Improvement Process)
โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ    

โรงงานผลิต (วัคซีน) 
ชีววัตถ ุ

  1.3.1.5 แผนบริหารต้นทุน
ผ่านการปรับปรุง
กระบวนการส าคัญ (Key 
Improvement Process)  
หน่วยสนับสนุน 

หน่วยสนับสนุน  
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วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
แผนงานปฏบิัติการ 

ปี 2566 
หน่วยงานหลัก 

1.4 การสร้าง
ศูนย์โลจิสติกส์ 
เพื่อบูรณาการ
เครือข่ายในการ
จัดส่ง และบริการ
จัดหาผลิตภัณฑ์ 
(Logistics Hub) 

1.4.1 จัดตั้ง 
Procurement 
Business Unit 
(THPO) เพื่อรองรับ
การเป็นศูนย์กลาง
การจัดส่ง และ
บริการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ 
(Logistics Hub) 

1.4.1.1 แผน 
Procurement Business 
Unit (THPO) 

ฝ่ายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

SO2 การตลาด
และบริการ 
(Marketing 

Strategy) เพื่อ
ส่งเสริมการ
เข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ของ

ผู้บริโภค 

สร้างความ
เข้มแข็งทาง
การตลาดในลูกค้า
ทุกกลุ่ม เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 
 

2.1 การตลาดเชิง
รุกเพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ของ
ผู้บริโภค และการ
เติบโตขององค์กร
(Proactive 
Marketing 
Strategy and 
Smart Service) 

2.1.1 การตลาดเพื่อ
ส่งเสริมการเข้าถึงยา
ของลูกค้าในแต่ละ
กลุ่ม (Customer 
Segment 
Marketing) และการ
เติบโตของธุรกิจใหม ่
(New Business 
Marketing) 

2.1.1.1 แผนการตลาด
ลูกค้าภาครัฐ 

ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย 

2.1.1.2 แผนการตลาด
ลูกค้าเอกชน 

ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย 

2.1.1.3 แผนการตลาด
ลูกค้าต่างประเทศ 

ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย 

2.1.1.4 แผนบริหารการ
ส่งออกยาไปต่างประเทศ 
(International Pharma 
Trading) 

ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย 

2.1.2 การบริหาร
ความสัมพันธ์เพือ่
สร้างความผูกพัน
ของลูกค้า และสร้าง
มูลค่าในการน าไปใช้
พัฒนานวัตกรรม 

2.1.2.1 แผนการบริหาร
ความสัมพันธ์เพือ่รักษาและ
สร้างความผูกพันธข์องลูกค้า
และน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุง (CRM) 

ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย 

2.2 การสร้าง 
แบรนด์เพื่อ
ภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร 
(Corporate 
Branding) 

2.2.1 การสร้างและ
สื่อสารแบรนด์
องค์กร (Brand Set-
up & 
Communication) 

2.2.1.1 แผนการสร้างแบ
รนด์ (Corporate & 
Product Branding) 

กองประชาสัมพันธ ์

SO3 นวัตกรรมที่
สร้างคุณค่า 
(Business 
Innovation) 
เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางยาและ
ความยั่งยืนของ
องค์กร 

เพื่อส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือ
ด้านการวจิัยและ
พัฒนาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้
เพื่อความยั่งยืน
ขององค์กร 
 

3.1 การจัดการ
องค์ความรู้และ
นวัตกรรม (KM & 
Innovation 
Strategy) 

3.1.1 สร้างการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อน าไปต่อยอดเป็น
นวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กร 
(KM & Innovative 
Ideas Promotion) 
 
 
 
 
 

3.1.1.1 แผนพัฒนาและต่อ
ยอดการจัดการความรู้ไปสู่
การสร้างนวัตกรรม  
 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์
คณะท างาน KM 
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วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
แผนงานปฏบิัติการ 

ปี 2566 
หน่วยงานหลัก 

3.2 การพัฒนายา
เพื่อความมั่นคง
และยาตาม
นโยบาย (Drug 
Development 
For 
Sustainability) 

3.2.1 สร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนา
โครงการเพื่อความ
มั่นคงทางยา (Social 
Project 
Collaboration) 

3.2.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา 
API 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

3.2.1.2 โครงการเวชภณัฑ์
หน้ากาก N95 

ฝ่ายสมุนไพรฯ 

3.2.1.3 โครงการวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ Pandemic 
ชนิด cell-based 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

 3.3 การพัฒนา
ธุรกิจใหม่เพื่อ
รองรับการเติบโต
และบทบาทใน
อนาคต (New 
Business / New 
S-curve) 

3.3.1 ร่วมกับ
พันธมิตรในการ
พัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อ
รองรับการเติบโต
และบทบาทใน
อนาคต (Business 
Development 
Partnership) 

3.3.1.1 โครงการวัคซีน 
Covid-19 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา โรงงานผลิต 
(วัคซีน) ชีววัตถ ุการ
ประกันคุณภาพชวี
วัตถุ ฝ่ายทะเบียน
และกฎหมาย
ผลิตภัณฑ์ 

 

 3.3.1.2 โครงการผลิตภัณฑ์
จากกญัชา/กัญชง 

คณะท างานบริหาร
โครงการผลิตสาร
สกัดต้นแบบกัญชา
ทางการแพทย ์

 
   3.3.1.3 โครงการGPO 

Franchise 
ฝ่ายการตลาดและ
การขาย 

 

   3.3.1.4 โครงการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ. 
(พื้นที่หนองใหญ่) 

คณะกรรมการบรหิาร
จัดการที่ดินองค์การ
เภสัชกรรม อ. หนอง
ใหญ ่จ. ชลบุร ี

 

   3.3.1.5 โครงการผลิตยา
รักษาโรคมะเร็ง 

คณะกรรมการ
ติดตามและก ากับ
โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

SO4 การบริหาร
จัดการเพื่อการ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืนขององค์กร 
(Organization 
Management) 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 
พัฒนา และ
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรให้มี
ทักษะความรู้
ความสามารถ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง  
 

4.1 การจัดเตรียม
หน่วยธุรกิจเพือ่
สร้างความ
คล่องตัว สามารถ
รองรับการเติบโต
และบทบาทใน
อนาคตAgileBUs) 

4.1.1 การมีส่วนร่วม
ของหน่วยธุรกิจใน
การสร้างคุณค่าให้แก่
องค์กร (BUs' 
Business 
Partnership and 
Development) 

4.1.1.1 แผนบริหารมุมมอง
หน่วยธุรกิจเพือ่รองรับการ
เติบโตและบทบาทใน
อนาคต 

ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

4.1.1.2 แผนศึกษาเพื่อ
เตรียมจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ 
GPO-IR 

ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

4.2 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนของ
องค์กร (People 

4.2.1 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
(HRM) 

4.2.1.1 แผนแนวทางการ
เปลี่ยนผ่านสู่โครงสร้าง
องค์กรใหม่ 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์

4.2.1.2 แผนการจัดหาสิทธิ
ประโยชน์สวัสดกิาร  เพื่อ
ส่งเสริมความผูกพันให้
พนักงาน 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์



แผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2566-2570 
แผนปฏิบัติการ องค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2566 

หน้า I ฒ 

 

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
แผนงานปฏบิัติการ 

ปี 2566 
หน่วยงานหลัก 

Management & 
Development) 

 4.2.1.3 แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ประเมินผล (PMS) 
รายบุคคล 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์

 4.2.2 การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ความสามารถเพีอ่
รองรับการ
ด าเนินงานของธุรกิจ
ใหม่และเพิ่มขีด
ความสามารถให้
องค์กร (HRD) 

4.2.2.1 แผน 
Organization 
Development 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์

 4.2.2.2 แผนการสร้างระบบ
เส้นทางสายอาชีพ 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์

 4.2.2.3 แผนการพัฒนา 
Competency 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์

4.3 การพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน 
และธรรมาภบิาล
องค์กร (CG & 
CSR) 

4.3.1 การ
ด าเนินงานของ
องค์กรคุณธรรม 
สร้างภาพลักษณ์
องค์กรโปร่งใส และ
พัฒนาระบบการ
ก ากับดแูลที่ดีให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (CG, 
GRC & ESG Policy 
& Practices) 

4.3.1.1 แผนพัฒนาระบบ
การก ากับดูแลตาม
มาตรฐานสากล 

กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน 

4.3.1.2 แผนสร้าง
วัฒนธรรมธรรมาภบิาล 
ป้องกันการทุจริตในองค์กร 
และขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน 

4.3.1.3 แผนพัฒนา
กระบวนการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส 

กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน 

4.3.1.4 แผน ESG กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน          
กองความปลอดภัยฯ 

4.4 การสร้าง
ความสัมพันธก์ับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder 
Management) 
 

4.4.1 การสร้างความ
ผูกพันเพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนา
องค์กร (Employee 
Engagement) 

4.4.1.1 แผนยกระดับความ
ผูกพันและความพึงพอใจ  

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์

4.4.2 การสื่อสาร
เพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
(Stakeholder 
Communication) 

4.4.2.1 แผนการประชุม
สื่อสารกับคู่ค้าและ 
Stakeholder ที่ส าคัญ    

ฝ่ายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

4.4.2.2 แผนเผยแพร่
ข่าวสารและสื่อมวลชน
สัมพันธ ์

กองประชาสัมพันธ ์

4.4.2.3 แผนการสร้าง
ความสัมพันธก์ับชุมชน 

กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน 



แผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2566-2570 
แผนปฏิบัติการ องค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2566 

หน้า I ณ 

 

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
แผนงานปฏบิัติการ 

ปี 2566 
หน่วยงานหลัก 

4.5 การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัลเพื่อใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
องค์กร (GPO 
Smart Data, 
Support  and 
Technology) 

4.5.1 การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัลเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของ Supply 
Chain และระบบ
ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กร 
(GPO Smart Data, 
Support  and 
Technology) 

4.5.1.1 แผนการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายในองค์กร 

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 

4.5.1.2 แผน ISO 27001 กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

4.6 การจัดการ
ความต่อเนื่องของ
ธุรกิจของการยา้ย
โรงงานพระราม 6 
(Exit Strategy) 

4.6.1 การสร้างความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 
ในการย้ายโรงงาน
พระราม 6 
(Stakeholder 
Corporation to 
Exit Project) 

4.6.1.1 แผนการจัดการ
ความต่อเนื่องของธุรกิจและ
เตรียมการย้ายโรงงาน
พระราม 6 

ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

 
 


