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ยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2565 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

สิ้นสุด ณ ไตรมาสท่ี 4 ปี 2565 
(ระยะ 12 เดือน) 

ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไขปัญหา 

วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ที ่1 
การจดัการห่วงโซ่อุปทาน  
(Supply Chain 
Management) 

1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ (New Product 
Development) 
 

1.1.1.1 แผนการวจิัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ยาแผน
ปัจจุบัน ที่สอดคลอ้งกับ
การเติบโตของตลาด 
ร้อยละ 98.33  
(Plan : ร้อยละ 100) 
 

1.1.1.1_01 จ านวน
ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืน
ทะเบียน 

รายการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
จ านวน 5 รายการ 

First Generic 
Drug  

จ านวน 2 รายการ 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ย่ืนขึ้นทะเบียน 7 รายการแล้ว โดยมี First 
generic drug จ านวน 2 รายการ 

เครื่องจักรบางรายการตอ้ง
ยกเลิกสญัญาและรอด าเนนิการ
จัดซื้อใหม่เนื่องจาก TOR ไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงคท์ี่
ต้องการใช้งาน 

 

  1.1.1.1_02 จ านวน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ทะเบียน 

รายการ 6 รายการ ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ได้รับทะเบียน 6 รายการแล้ว 

  

  1.1.1.1_03 จ านวน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ออกจ าหน่าย 

รายการ 9 รายการ 
(ตาม TRIS) 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ผลตามขอ้ TRIS 2.4 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิต
ออกจ าหน่าย 9 รายการ 

  

  1.1.1.1_04 รายได้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ออกจ าหน่าย 

ล้าน
บาท 

1,100 ล้านบาท 
(ตาม TRIS) 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
เท่ากับ 2,789.08  ล้านบาท เทียบเกณฑ์ได้ระดับ 
5 ไม่รวมรายได้จากวัคซีน Covid 19 และนับรวม
เฉพาะรายการที่ระบุไว้ตามแผนงาน 4 กลุ่มยา 
คือ 1) Favipiravir   2) ยาทั่วไป 3) GPO VIR-T 
4) อื่นๆ 

  

  1.1.1.2 แผนการวจิัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เวช
ส าอาง (Cosmetic) ที่
สอดคล้องกับการเติบโต
ของตลาด 
ร้อยละ 100  
(Plan : ร้อยละ 100) 

1.1.1.2 ส่งเอกสาร
ส าหรับการจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์ให้ฝ่าย
การตลาด 

ระดับ 1 รายการ ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
เป็นไปตามแผน 

  

  1.1.1.3 แผนการวจิัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุด
ทดสอบ (PI) ที่สอดคล้อง
กับการเติบโตของตลาด 
ร้อยละ 100  
(Plan : ร้อยละ 100) 

1.1.1.3_01 ขอย่ืน
รับรองมาตรฐาน 
ISO13485 

ระดับ 1 รายการ ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
เป็นไปตามแผน 

  

  1.1.1.3_02 ผลิตและ
จ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 

ระดับ 1 รายการ ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
เป็นไปตามแผน 

  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การเภสัชกรรมประจ าปี 2565 ระยะ 12 เดือน (ต.ค.64-ก.ย.65) 
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  1.1.1.4 แผนการวจิัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมนุไพร 
(NP) ที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด 
ร้อยละ 87.50  
(Plan : ร้อยละ 100) 
 

1.1.1.4_01 จ านวน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ทะเบียน 

ระดับ 1 รายการ ผลการด าเนนิงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับทะเบียน : จ านวน 1 
รายการ  ตอบ Comment แล้วเสร็จ (เกณฑ์ 3)  

การด าเนนิการในกิจกรรม 1.3 
ได้รับทะเบียน (ก.ย.65) ไม่เป็นไป
ตามแผน (ได้เกณฑ์ 3) 

สถาบันฯ และฝ่ายทะเบียน
ได้ด าเนินการแก้ไขเอกสาร
การขึน้ทะเบียนตามแนวทาง
ใหม่แล้วเสร็จ ย่ืนทะเบียน
อีกครั้งเมือ่ ก.ย. 65 ซึ่งจะ
ติดตามผลอย่างใกล้ชิด 

  1.1.1.4_02 จ านวน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ออกจ าหน่าย 

ระดับ 1 รายการ ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ผลิตออกจ าหน่าย จ านวน 1 รายการ ผลิตเชิง
พาณิชย์แล้วเสร็จ (เกณฑ์ 3).... 

การด าเนนิการในกิจกรรม 2.3 
จ าหน่าย (ก.ย.65) ไม่เป็นไปตาม
แผน (ได้เกณฑ์ 3) 

สถาบันฯ และฝ่ายสมุนไพรฯ 
ร่วมกันด าเนนิการแก้ไข
กระบวนการผลิตสารสกัด 
ณ หน้างาน และเพิ่มแหล่ง
ซ้ือวัตถุดิบเถาวัลย์เปรียง 
ปัจจุบันได้ด าเนินการแก้ไข
แล้วเสร็จเมื่อ ก.ย. 65 

 1.2 การสร้างเครือข่าย
ด้านวิจัยและพัฒนา 
(R&D/GPO Network) 
 

1.2.1.1 แผนการสร้าง
เครือข่ายด้านวจิัยและ
พัฒนา (R&D Network) 
ร้อยละ 100  
(Plan : ร้อยละ 100) 
 

1.2.1.1_01 เครอืข่าย
ด้านการวิจัย 

ระดับ จ านวน 2 
เครือข่าย 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
1. ได้ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงแล้ว  
จ านวน 2 เครือข่าย 

  

  1.2.1.1_02 
ผลิตภัณฑ์/บริการเชงิ
พาณิชย์ ที่ได้จากการ
ต่อยอด 

ระดับ จ านวน 1 รายการ ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
2.  ผลิตและจ าหน่ายเชิงพาณิชย์  
จ านวน 1 รายการ 

  

 1.3 การจดัการห่วงโซ่
อุปทานและกระบวนการ 
(Supply Chain 
Management and 
Smart Process) 
 

1.3.1.1_01 แผนการ
บริหารแบบลีนเพื่อเพิ่ม
คุณค่าในกระบวนการผลิต 
(Lean & Efficient 
Manufacturing)  
1. ฝ่ายผลิตยา 
2. ฝ่ายชีววัตถ ุ
3. ฝ่ายสมุนไพรและเภสัช
เคมีภัณฑ์ 
4. ฝ่ายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 
5.ฝ่ายประกันคณุภาพ 
6. โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะ
กลุ่มเบต้า-แลคแตม) 

 
1.3.1.1_01 
%Efficiency  
(ส าหรับหน่วยผลิต) 
และ %OEE (ส าหรับ
หน่วยบรรจุ) 
 
1.3.1.1_02 ร้อยละ
ของระยะเวลาใน
กระบวนการผลิตที่
ลดลง 
 
 

ระดับ ร้อยละ 100 
 
1. เพิ่มขึน้ 0.5% 
จากปีงบประมาณ 
2564 
 
 
2.ร้อยละของ
ระยะเวลาในการ
ผลิตที่ลดลง คดิ
เป็น 0.9% จาก
ปีงบประมาณ 
2564 
 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
 
1. เดือน พ.ย. 64 - ก.ย. 65 มกีารจัดอบรมให้

ความรู้ ด าเนนิการปรับปรุงกระบวนการ 
และการรายงานเพือ่ติดตามผลการปรับปรุง 
ได้ตามแผนการทีร่ะบุไว้  

 
2. ผล ณ สิ้นเดือน ก.ย. 65 เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 

 
 
- 
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7. โรงงานผลิตยารังสิต 1 
8. การประกนัคุณภาพ 
โรงงานผลิตยารังสิต 1 
9. โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีว
วัตถ ุ
10. การประกนัคุณภาพ
ชีววัตถ ุ
ร้อยละ 100  
(Plan : ร้อยละ 100) 
 

1.3.1.1_03 
ประสิทธภิาพ
กระบวนการผลิต 
 
1.3.1.1_04 จ านวน
รายการที่รับรองแหล่ง
วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ 
เพิ่มขึน้ (New 
sourcing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1.1_05 
ด าเนนิการได้ตาม
แผนการปรับปรุงลด
ระยะเวลาที่ใช้ในงาน
ประกนัคุณภาพ 
 
 
1.3.1.1_06 
%Efficiency (ส าหรับ
หน่วยผลิต) และ 
%OEE (ส าหรับหน่วย
บรรจุ) 
 
 
 

3. จัดท ามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
 
 
4. ประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต
เพิ่มขึน้ (มี New 
Sourcing 5 
รายการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ด าเนนิการ
ปรับปรุง
ประสิทธภิาพ เพือ่
ลดระยะเวลาที่ใช้
ในงานประกนั
คุณภาพได้ 10% 
 
6. เพิ่มขึน้ 0.5%  
จากปีงบประมาณ 
2564 
 
 
 
 
 

3. ผล ณ สิ้นเดอืน ก.ย. 65 สามารถด าเนนิการ
ได้ตามแผน สามารถจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานได ้

 
4. ผลการด าเนินงาน เดอืนก.ย. 65 ผลการ

ด าเนนิงานตามตัวชีว้ัด อยู่ที่ระดับ 5 กอง
จัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ และกองจัดซือ้และ
ส ารองบรรจุภณัฑ์ มีรายการวัตถุดิบ/บรรจุ
ภัณฑ์ ที่เพิม่แหล่งได้ 5 รายการ คอื 
1. 31460180 ขวดยาฉีด ใส ไม่มีสี 50 มล. 

พร้อมจุกยางและฝาอะลูมเินียม 
2. 41010175 Butylated 

Hydroxyanisole (BHA) 
3. 31050861 ALUMINIUM FOIL ส าหรับ 

STRIP PACK PYRAZINAMIDE 500 mg 
4. 31051026 Cellopoly Sheet ส าหรับ 

Paracetamol Tabletes 500 mg. 
(ด้านหลัง, เอกสารก ากับยา) 

5. 41011440 Stearic acid 
 
5. ผล ณ สิ้นเดอืน ก.ย. 65 เป็นไปตาม

แผนงาน สามารถด าเนนิการได้ตามแผนและ
สามารถลดระยะเวลาในงานประกันคณุภาพ
ได้มากกว่า 10% 

 
 
 
6. เดือนกนัยายน 2565 ด าเนนิตามทกุ

กิจกรรมได้ตามแผน หมายเหตุ : กิจกรรมที ่
5 เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ าจึง
ไม่ได้จัดให้มีการมอบรางวัล, กิจกรรมที่ 6 
สรุปผลโครงการปรับปรุง : 1)  %OEE เฉลีย่ 
(เครื่องจกัรที่เข้ารว่ม) ปีงบฯ 2565  = 
86.57 %  [%OEE (หน่วยบรรจุ) ปี 2564 = 
74.21%] เป็นค่าเกณฑ์วัดระดับ 5    2) 

- 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
 
 
 
- 

 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 

 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
 
 
 
- 
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1.3.1.1_07 
%Efficiency (ส าหรับ
หน่วยผลิต) และ 
%OEE (ส าหรับหน่วย
บรรจุ) 
 
1.3.1.1_08 จ านวน
วันเฉลี่ยของการปลอ่ย
ผ่านผลิตภัณฑ์ยา 
(Pass-S) 
 
 
 
1.3.1.1_09 
ประสิทธภิาพ
กระบวนการผลิต 
 
 
 
1.3.1.1_10 
ประสิทธภิาพ
กระบวนการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. เพิ่มขึน้ 0.5%  
จากปีงบประมาณ 
2564 
 
 
 
8. < 29 วัน 
 
 
 
 
 
 
9. ได้เอกสาร
มาตราฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
10. ได้เอกสาร
มาตราฐานการ
ปฏิบัติงาน 

แผนการปรับปรุงที่ด าเนนิการ ได้แก่ มแีผน 
PM / ตรวจสอบสภาพเครือ่งจกัร และติดตอ่
บริษัทภายนอก ผ่านฝ่ายเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม เพือ่มาตรวจสอบเครือ่งจกัรโดย
ละเอียด รวมทั้งการเสนอการปรับปรุงและ
ส ารองอะไหล่อย่างสม่ าเสมอ ช่วยลดเวลาที่
เครื่องจักรขัดข้อง ท าให้ค่า %OEE เฉลี่ยอยู่
ในเกณฑ์ดี 

 
7. ผลการด าเนินงานเดอืน ก.ย. 65 เป็นไปตาม

แผนงาน  ค่า %OEE เฉลี่ยได้ตามเป้า  
(77.49%) 

 
 
 
8. ผล ณ สิ้นเดอืน ก.ย. 65ด าเนินการปรับปรุง 

> เก็บข้อมลูระยะเวลาตั้งแต่วนัผลิตจนถึง
วัน Pass S (ปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ยา) และ
จัดท า Power BI ในการน าเสนอข้อมลู (อยู่
ที่ระดับ 3) Lead time (Day) เฉลี่ยสะสม 
48.30 

 
9. เดือน ก.ย. 65 เป็นไปตามแผนงาน ด าเนิน 

การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตทีเ่ลือกไว้แล้ว
เสร็จ อบรมส าหรับขัน้ตอนทีเ่ลือกมา
ปรับปรุง และก าลังอยู่ระหว่างสรุปผลการ
ปรับปรุง 

 
10. เดือน ก.ย. 65 ด าเนนิการปรับปรุงขั้นตอน

การผลิตที่เลอืกไว้แล้วเสรจ็ อบรมส าหรับ
ขั้นตอนที่เลอืกมาปรับปรุง และสรุปผลการ
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

  1.3.1.2 แผนการจดัการ
ด้านโลจิสติกสแ์ละการ
ขนส่งเพือ่สร้างความ

1.3.1.2 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนนิงานได้ตามแผน 

ระดับ ร้อยละ 100 ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดอยู่ที่ระดับ 5 ร้อย
ละความคืบหน้าตาม  

- - 
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คล่องตัวของ Supply 
Chain (Logistics & DC 
Strategy) 
ร้อยละ 100  
(Plan : ร้อยละ 100) 

S-curve อยู่ที่ร้อยละ 88.58 /บริษัทส่งมอบ
งวดที่ 7 แล้ว แต่ขอ้ความผลงานของงวดงานที่ 
7 ซ้ ากัน จึงต้องขออนมุัติแก้ไขขอ้ความงวดงาน
และงวดการจ่ายเงินกอ่น จึงจะตรวจรับงานได้ 

  1.3.2.1 แผนการบริหารการ
ผลิตของโรงงานผลิตยา
รังสิต ระยะที่ 2 
ร้อยละ 97.75  
(Plan : ร้อยละ 100) 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนนิงานได้
ตามแผน 
1.3.2.1_1 กอ่สร้าง
และติดตั้งเครือ่งจกัร  
(โรงงานผลิตยารังสิต 
2) 

ระดับ 
 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนนิงานได้

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
เป็นไปตามแผนงาน - ยอดเบิกจ่ายสะสม 
348,202,999.41 บาท โดยงานโครงการยังมี
แนวโน้มล่าช้า เนื่องจากมีงานค้างสะสมในช่วง
ที่ยังไม่มีผู้ควบคุมงานกอ่สร้างที่มีความ
เชี่ยวชาญและจ านวนเพียงพอ ปัจจุบันได้
ประชุมรว่มกับผู้ควบคุมงานและผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านโรงงานยาจากต่างประเทศแล้ว ให้เร่งรดั
งานให้ได้ตามแผน 

งานโครงการมีแนวโน้มล่าช้า 
เนื่องจากยังไม่มผีู้ควบคุมงาน
กอ่สร้างทีม่ีความเชี่ยวชาญและ
จ านวนเพียงพอ ปัจจุบันค
กก.อภ.อนุมตัิจ้างเรียบร้อยแลว้ 
อยู่ระหว่างรอผู้ให้บรกิารขอ 
VISA ให้ผู้เชี่ยวชาญเดนิทางเข้า
มาท างานและเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งเพือ่ลงนามสัญญาจ้าง 
คาดว่าจะเริ่มคมุงานได้ตน้เดอืน
พฤษภาคม 2565 

การจา้งควบคุมงาน : เร่ง
ติดตามให้ผู้ให้บริการที่ได้รับ
คัดเลือก รีบด าเนนิการขอ 
VISA และเตรียมเอกสารย่ืน
ต่อ อภ. ให้ครบถ้วนแลว้
เสร็จ เพื่อให้สามารถลงนาม
สัญญาจ้างและเริ่มควบคุม
งานกอ่สร้างไดเ้ร็วที่สุด 

   1.3.2.1_2 เตรียม
ระบบ SAP รองรับ
โรงงานรังสิต ระยะที่ 2  
(กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ร้อยละ ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนนิงานได้

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ล่าช้ากว่าแผน 20% ซ่ึงสามารถด าเนินการตาม
แผนที่มีการปรับใหม่แล้ว โดยเร่งด าเนินการ 
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ขาดคนที่มาท างานประจ า และ
ต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
เพิ่มเติม 

 

   1.3.2.1_3 วาง
แผนการผลิตเพื่อ
เตรียมรับการย้าย
โรงงาน  
(ฝ่ายผลิตยา) 

ร้อยละ ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนนิงานได้

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
สามารถด าเนนิการวางแผนการผลิตเพือ่เตรยีม
รับการย้ายโรงงานได้ตามแผน 

- - 

   1.3.2.1_4 ย้าย
ทะเบียนยา 
(ฝ่ายประกันคุณภาพ) 

ร้อยละ สามารถ
ด าเนนิการ

โอนย้ายทะเบียน
ได้ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ภาพรวมเป็นไปตามแผนอยู่ในระหว่างย่ืนข้อมูล
ให้ อย.พิจารณา 

เกณฑ์การโอนย้ายของอย.และ
ก าหนดการแลว้เสร็จของตึกที่มี
การเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ต้องมี
การปรับแผนการโอนย้าย ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ประชุมผู้เกี่ยวขอ้งเป็นระยะ
เพื่อติดตามความคืบหน้า 
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

   1.3.2.1_5.1 
โครงสร้างและอัตรา 
ก าลังของโรงงานรังสิต 

ร้อยละ ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนนิงานได้

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ขอ้บังคับแบ่งส่วนงาน
ตามโครงสร้างใหม่ ท่านประธานคกก.อภ.ลง

- - 
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ระยะที่ 2 
(ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์) 

นาม 28 กย. 65 และจดัท าแนวทางเปลี่ยนผ่าน
โครงสร้างใหมเ่สนอผู้บริหารระดับสูงแล้ว 

   1.3.2.1_5.2 ปรับ
ระบบบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรบุคคล
หลังเปิดโรงงานรังสิต 
ระยะที่ 2 
(ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์) 

ร้อยละ ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนนิงานได้

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ร่วมกับ
กองปชส. และตัวแทนสหภาพ พาพนักงานฝา่ย
ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเย่ียมชมความ
คืบหน้าการก่อสร้างรังสิตระยะที่ 2 วันที่ 2 และ
วันที ่8 สิงหาคม 2565 และมีแผนด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

- - 

   1.3.2.1_6 
ประชาสัมพนัธ์
โครงการ 
(กองประชาสัมพันธ์) 

ร้อยละ ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนนิงานได้

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
เป็นไปตามแผนงาน กองประชาสมัพันธ ์
ด าเนนิการดังนี ้1.จัดท าข่าวความคืบหน้า
โครงการฯ 2.โครงการศกึษาดูงานความคืบหน้า
โรงงานผลิตยา เฟส 2 น าพนกังานฝ่ายบริหาร
พัสดุ จ านวน 1 รุ่น   3.คณะเจ้าหนา้ทีร่ะดบัสูง 
ระดับกลางจากฝ่ายวิศวกรรมปกครองท้องถิ่น 
ป.บังคลาเทศ เข้าดูงานโครงการกอ่สร้างรง.
ผลิตยาเฟส 2 4.จัดท าข่าวสือ่สารผ่าน ทีวี
ไซเนท เสียงตามสาย FBจีพีโอโซเชียล 

-  -  

   1.3.2.1_7 แผนการ
ตลาด 
(ฝ่ายการตลาดและ
การขาย) 

ร้อยละ ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนนิงานได้

ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนสิงหาคม 2565 
โดยฝ่ายการตลาดและการขาย ณ เดอืน ม.ค.-
ก.พ. 65 เป็นไปตามแผน ได้ส่งขอ้มูลกลุ่มยา
จัดสรรให้ทางรง.รังสิต 2 เพื่อจัดท า EDRP และ
จะมกีารประสานเพื่อหารือกันอีกครั้ง ผล ณ 
สิ้นเดอืน มิ.ย.65 : ฝ่ายการตลาดและการขาย
รายงานค่า EDRP ปี 2566 ของรายการยาทุก
รายการที่ผลิต ที่ plant พระราม 6 ส่งให้ 
โรงงานรังสิตแล้วเสร็จ 

- - 

 1.4 การสร้างพันธมิตร
และคู่ความร่วมมือเชิงกล
ยุทธ์ (Supply Chain's 
Strategic Alliance) 

1.4.1.1 Key suppliers 
(SMI) (วัตถุดิบหรอืบรรจุ
ภัณฑ์) 
ร้อยละ 100  
(Plan : ร้อยละ 100) 

1.4.1.1 จ านวน
รายการในการจัดท า 
SMI 

รายการ ไม่ต่ ากว่า 5 
รายการ/ปี 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดอยู่ที่ระดับ 5  
กองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ และกองจัดซือ้
และส ารองบรรจุภัณฑ์ ไดท้ าสัญญาจัดซ้ือ
วัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์ แบบ SMI กับ Supplier 5 
รายการ 
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 1.5 การสร้างศูนย์โลจิ
สติกส์ Logistics Center 
(THPO) 

1.5.1.1 แผนศกึษา
รูปแบบธุรกิจ Thailand 
Health Procurement 
Organization (THPO) 
ร้อยละ 100  
(Plan : ร้อยละ 100) 

1.5.1.1 รายงานผล
การศกึษาความเป็นไป
ได้                            
(ร้อยละความส าเรจ็
ของแผนงาน) 

ระดับ ภายใน
ปีงบประมาณ 

2565   
(ร้อยละ 100) 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565  
- ส.ค. 65 ฝ่ายบริหารพัสดุฯ น าเสนอผล

การศกึษาความเป็นไปได้ของรูปแบบ THPO 
- ก.ย. 65 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั อยู่ที่

ระดับ 5 (ได้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของ
รูปแบบธุรกิจ THPO (ร้อยละ 100))  

รายละเอียดการด าเนนิการ  
- 30 ส.ค. 65 ฝ่ายบริหารพัสดุฯ น าเสนอผล

การศกึษาฯ  
- 7 ก.ย. 65 ผอ.เห็นชอบผลการศึกษาฯ  
- 15 ก.ย. 65 น าเสนอผลการศึกษาฯ ต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อภ 

สคร. มีความเห็นว่าไม่ควรแยก 
THPO ออกจาก อภ. เนือ่งจาก
เป็นภารกิจ อภ. และที่ประชมุ 
DD มีความเห็นให้ทบทวนข้อมลู 

ขอปรับแผนและเกณฑ์ชี้วัด 

วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ที ่2 
การตลาดและบริการ  
(Marketing Strategy) 
 

2.1 การตลาดเชิงรุก 
(Proactive Marketing 
Strategy and Smart 
Service) 
 

2.1.1.1 แผนการตลาด
ลูกค้าภาครฐั 
ร้อยละ 98.50 
(Plan : ร้อยละ 100) 

2.1.1.1 รายได้จาก
การจ าหน่ายลูกค้า
ภาครัฐ 

ล้าน
บาท 

19,500  
ล้านบาท 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565  
ยอดขายรวมลกูค้าภาครัฐ  
ณ สิ้นเดือนกนัยายน = 25,687 ลบ 

  

  2.1.1.2 แผนการตลาด
ลูกค้าเอกชน 
ร้อยละ 91.00 
(Plan : ร้อยละ 100) 

2.1.1.2 ร้อยละ
ความส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการ 

ระดับ ร้อยละ 100 ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ยอดขาย 12 เดือน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 มูลค่า 
9,137.38 ล้านบาท จากเป้า 1,135.00 ล้าน
บาท คิดเป็น % Achieved = 805.06% และ
เติบโต (Growth) 958.81% เมือ่เทียบจากช่วง
เดียวกนัของปีที่ผ่านมา 

ได้ระบบ POS ใหม่ส าหรับร้าน
ยา 8 สาขา ในกจิกรรมนีท้าง 
Owner แจ้งว่าประเมินได้ระดับ 
4 คือ  ได้บริษัทพร้อมเริ่ม
ด าเนนิการติดตั้ง SW+HW ท า
ให้รวมแลว้ไม่ถึง 100% ปัญหา
อุปสรรคคือ เปิดประมูลแล้วมี
รายเดียวเลยต้องยกเลกิ แก้ไข
โดยใช้วิธีคัดเลอืกคาดว่าสามารถ
ด าเนนิการคัดเลอืกได้ในเดอืน
พ.ย.65 

เร่งรดัด าเนินการให้สามารถ
เบิกจ่ายได้ทนัตามก าหนด 

  2.1.1.3 แผนการตลาด
ลูกค้าต่างประเทศ 
ร้อยละ 91.00 
(Plan : ร้อยละ 100) 

2.1.1.3_1 
ความส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการ 

ระดับ ร้อยละ 100 ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ยอดขาย 12 เดือน ตุลาคม 2564-กันยายน 
2565 มูลค่า 51.56 ล้านบาท จากเป้า 65.00 
ล้านบาท และเติบโต (Growth) เพิ่มขึ้น 3.23 
% เมือ่เทียบจากชว่งเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
โดยแยกยอดจ าหน่ายตามกลุ่มผลิตภณัฑ์ ได้
จาก 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-
19 สายพันธ์ใหม่ท าให้มกีาร
เลื่อนจัดงานทีเ่คยสมัครไว้ 2 
งาน ขณะนีอ้ยู่ระหว่างคัดเลือก
งานใหม ่

 

   2.1.1.3_2 การรับรู้ตอ่
แบรนด/์ช่องทาง
สื่อสาร 

ระดับ ได้สื่อ Digital 
Media 1 รายการ 
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แนวทางแก้ไขปัญหา 

   2.1.1.3_3 ช่องทาง
จ าหน่าย 

ระดับ 1 ช่องทาง - กลุ่มยาทัว่ไป จ านวน 35.06 ลบ. 
- ยาขับเหล็ก: GPO-L-ONE, Deferasirox 

4.55 ลบ. 
- กลุ่มยา ARVs (และ Antiviral)  

จ านวน 11.45 ลบ.  
- ชุดทดสอบ จ านวน 0.50 ลบ 

   2.1.1.3_4 รายการย่ืน
ทะเบียน 

รายการ ย่ืนทะเบียน 5 
รายการ 

   2.1.1.3_5 จ านวน
ลูกค้า/คู่เจรจาธุรกิจ
ใหม่ 

ระดับ คู่ค้า/คู่เจรจา 5 
ราย 

 2.2 การบริหาร
ความสัมพนัธ์เพือ่รกัษา
และสร้างความผกูพันของ
ลูกค้า (CRM) 

2.2.1.4 แผนการบริหาร
ความสัมพนัธ์กับลกูค้า 
ร้อยละ 100 
(Plan : ร้อยละ 100) 

2.2.1.4_1 ร้อยละ
ความส าเร็จ
ด าเนนิการตามแผน 

ระดับ ร้อยละ  100 ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ผลการด าเนนิงานเป็นไปตามแผนงาน 

  

   2.2.1.4_2 คะแนน
ความผูกพนัของลูกค้า
ทุกกลุ่ม 

คะแนน มีผลคะแนนความ
ผูกพัน 

ของลกูค้าทกุกลุม่ 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ผลการด าเนนิงานเป็นไปตามแผนงาน ผล
ส ารวจความผกูพันลกูค้าทกุกลุ่ม 4.50 (เกณฑ์ 
5) รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ต่อที่
ประชุม คกก.บริหาร และคกก.อภ. แล้วเมือ่
เดือน ส.ค. (เกณฑ์ 4) 

  

 2.3 การสร้างแบรนด์ 
(Corporate Branding) 

2.3.1.1 แผนการสร้างแบ
รนด์ (Corporate & 
Product branding) 
ร้อยละ 72.50 
(Plan : ร้อยละ 100) 

2.3.1.1 Baseline 
Brand Awareness 
(ร้อยละความส าเรจ็
ของแผนงาน) 

ระดับ มีระดับ  
Baseline Brand 

Awareness  
(ร้อยละ 100) 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
เป็นไปตามแผนงาน สามารถประเมิน Brand 
awareness ครั้งที่ 1 ได้ (ค่า 5) 

มีผลจากปัจจัยภายนอก ส่งผลให้
แผนเดิมที่ก าหนดไว้ไม่รองรับ
ผลกระทบจากการเข้าร่วมเป็นภาคี 
CPTPP, พฤติกรรมการบริโภค
สินค้าและสื่อที่เปลี่ยนไปมากจาก
สถานการณ์การระบาด COVID-19 
และรองรับ พ.ร.บ. การเภสัชกรรม
และที่ประชุม DD มีความเห็นให้
ทบทวนข้อมูล 

ขอปรับแผนและเกณฑ์ชี้วัด 
เนื่องจากต้องการปรับแผนงาน
ให้สอดคล้องกับปัจจัย
ภายนอก 

วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ที ่3 
นวัตกรรมทีส่ร้างคุณค่า  
(Business Innovation) 
 

3.1 การจดัการองค์ความรู้
และนวัตกรรม (KM & 
Innovation Strategy) 
 

3.1.1.1 แผนพัฒนาและ
ต่อยอดการจดัการความรู้
ไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
ร้อยละ 100  
(Plan : ร้อยละ 100) 

3.1.1.1 ร้อยละของ
การด าเนนิการตาม
แผน 

ระดับ ร้อยละ 100  
(บุคลากรมีความรู้ 

ความสามารถ
เชื่อมโยงการจัดการ

ความรู้  
น าไปสร้างนวัตกรรม

ได้) 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
เป็นไปตามแผนด าเนินงาน ก าหนดองค์ความรู้
ในการต่อสูน่วัตกรรม จ านวน 6 เรือ่ง เพือ่ถอด
ความรู้ (อยู่ระดับ 5) 
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 3.2 การพัฒนายาเพื่อ
ความมั่นคงและยาตาม
นโยบาย (Drug 
Development For 
Sustainability) 
 

3.2.1.1 แผนวจิัยและ
พัฒนา API 
ร้อยละ 100  
(Plan : ร้อยละ 100) 
 

3.2.1.1_1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการ  
(วัตถุดิบDeferasirox) 

ระดับ ร้อยละ 100 ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
เป็นไปตามแผน 
Deferasirox ขอปรับแผน  
 

เนื่องจาก มกีารปรับปรุง
กระบวนการสังเคราะห์ ท าให้
การทดลองผลิต trial batch 
ต้องขยายระยะเวลา ส่งผลให้
การจดัท า Method Transfer 
Report PV Protocol  เพื่อยื่น
ขออนุญาตผลิตต้องเลือ่นออกไป 

 

  3.2.1.1_2 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการ  
(วัตถุดิบ Favipiravir) 

ระดับ ร้อยละ 100 ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
เป็นไปตามแผน 
Favipiravir ขอปรับแผน  
 

  

  3.2.1.2 โครงการเวชภัณฑ์ 
หน้ากาก N95 
ร้อยละ 42.50 
(Plan : ร้อยละ 100) 
 

3.2.1.2_1 ปริมาณ
การผลิตหน้ากาก 
N95 

ระดับ ผ่านมาตรฐาน
ภายใน

ปีงบประมาณ 
2565 

ร้อยละ 100 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนสิงหาคม 2565 
ไม่สามาถด าเนินการได้ตามแผน 

เครื่องจักรติดตั้งล่าช้า ท าให้การ
ท า IQ/OQ และ การขออนุญาต
สถานที่ผลิต ไม่เป็นไปตามแผน 
สถานการณ ์COVID-19  ท าให้
การจดัส่งเครื่องจักร ล่าช้า 

ติดตาม เร่งรดั การตรวจรับ
เครื่องจักร 

  3.2.1.2_2 ผ่าน
มาตรฐานจาก
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอกภายในเวลาที่
ก าหนด                                      
(ร้อยละความส าเรจ็
ของแผนงาน) 

ระดับ ผ่านมาตรฐาน
ภายใน

ปีงบประมาณ 
2565                        

ร้อยละ 100 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนสิงหาคม 2565 
ผลการด าเนนิงาน ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
อยู่ระหว่างการท า IQ/OQ เครือ่งจกัร และ
เตรียมเอกสารยื่น อ.ย. 

  3.2.1.3 แผนการพัฒนายา
เพื่อความมั่นคงและยา
ตามนโยบาย (วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ Cell-based) 
ร้อยละ 93 
(Plan : ร้อยละ 100) 
 

3.2.1.3 ร้อยละความ
คืบหน้าของ
แผนปฏิบัติการ
  

ระดับ สามารถพฒันา
และตรวจสอบ 

ความถกูต้องของ
วิธีวิเคราะห์ใหม ่
ส าหรับวัคซีนจาก
เซลล์เพาะเลี้ยง  

ได้ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ผลการด าเนนิงานไดเ้พียง ระดับ 4 : ปัญหาเกิด
จากตัวอย่างที่ใช้ในการท า validation ต้องใช้
เป็นจ านวนมาก และตอ้งท า preliminary run 
ก่อน validate จริง พรอ้มกับในส่วนการผลติ
แต่ละ Lot ใช้เวลานาน (14 วัน/Lot) scale 
การผลิตยังจ านวนนอ้ยอยู่ และบาง Lot มี
ปัญหาเรื่อง Contamination (อยู่ระหว่างการ
สืบสวนหาสาเหตุ คาดว่าแลว้เสร็จ 30 ก.ย. 65) 
ขณะนี ้ท าได้เพียง preliminary validation 
run ยังต้องรอตวัอย่างเพิม่ จึงได้เพียงระดับ 4 
ในเดือน ก.ย. 65 

งบอยู่ในระหว่างด าเนนิการ เร่งรดัด าเนินการให้สามารถ
เบิกจ่ายได้ทนัตามก าหนด 
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 3.3 การพัฒนาธรุกจิใหม่ 
(New Business / New 
S-curve) 

3.3.1.1 แผนการพัฒนายา
เพื่อความมั่นคงและยา
ตามนโยบาย วัคซีน 
COVID (HXP-GPOVac) 
ร้อยละ 100 
(Plan : ร้อยละ 100) 
 

3.3.1.1 ปริมาณจาก
การจ าหน่ายวัคซีน 
Covid 

ล้านโดส 10 ล้านโดส ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 :  
 - ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการจริยธรรม 
และ อย. ให้ด าเนนิโครงการศึกษาวจิัยทาง
คลินิกระยะที ่2 ของวัคซีนสูตร 10 ไมโครกรัม 

 - ได้เริม่ด าเนินการศกึษาวิจัยทางคลินกิระยะ
ที่ 2 โดยเริ่มฉดีวัคซีนให้แก่อาสาสมัครเมือ่
วันที ่19 สิงหาคม 2565 

การเปลี่ยนสูตรการผลติจากสูตร 
3 ไมโครกรัม เป็น 10 ไมโครกรัม 
(วัคซีนเข็มกระตุ้น) 

การปรับแผนการผลติโดย
เปลี่ยนสูตรการผลิตเป็น 10 
ไมโครกรัมส าหรับใช้เป็น
วัคซีนเขม็กระตุน้ เพือ่ให้
ประชาชนภายใน ประเทศ
ได้เข้าถึงวัคซีนเขม็กระตุน้ 
และประสทิธิ ภาพของ
วัคซีนที่สูตร 10 ไมโครกรัม
สามารถครอบ คลมุการ
กลายพันธุแ์ละการระบาดที่
สามารถกระตุ้นภมูิคุ้มกัน
ต่อเนื่องได้สูงสุด และ
วางแผนเร่งรัดกระบวนการ
ผลิตหลังจากไดร้ับทะเบียน 
เพือ่ให้สามารถผลิตออก 
จ าหน่ายได้ทันทีเมื่อได้รับ
ทะเบียน 

  3.3.1.2  แผนการเพิม่
ก าลังการเพาะปลูกกัญชา/
กัญชงในระบบเพาะปลูก 
GPO Cannabis Plant – 
Fertigation 
(โครงการผลิตสารสกัด
ต้นแบบกญัชาทาง
การแพทย์ระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม วงเงิน
ด าเนนิการ 126.30...ล้าน
บาท เบิกจ่ายปี 2565 
จ านวน 56.70 ล้านบาท  : 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ปี 2562-2564) 
ร้อยละ 100 
(Plan : ร้อยละ 100) 

3.3.1.2  ด าเนนิการ
ตามแผนและ
เป้าหมาย (ร้อยละ
ความส าเร็จของ
แผนงาน) 

ระดับ ร้อยละ 100 ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนสิงหาคม 2565 
เป็นไปตามแผนงาน สามารถด าเนินการซ้ือขาย 
วัตถุดิบกญัชง กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชนได้  

ปัญหาอุปสรรคคือ เนื่องด้วย
แนวทางในการด าเนนิการของ
กระทรวงสาธาฯ ในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ การซ้ือ-ขาย
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กญัชา/กัญ
ชง เพื่อให้อภ. เป็นศูนย์กลางใน
การรับซ้ือ-ขาย นั้น ไม่ได้
ด าเนนิการต่อ เนือ่งจากม ี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ระบุยาเสพตดิให้โทษใน
ประเภท 5 เมือ่วนัที ่8 
กุมภาพนัธ์ 2565 และ และ 
ประกาศใน ราชกิจจานเุบกษา 
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 65 ซึ่งจะมีผล
หลังจาก 120 วนั ทีจ่ะมีผลให้ 
กัญชา ไม่ใช่ยาเสพติด ประเภท 
5 ทั้งส่วนของช่อดอก ใบ กิ่ง 
ก้าน ล าต้น รากและเมล็ด ใน

เสนอขอเปลี่ยนแปลง 
แผนปฏิบัติ เพือ่ให้เกิดความ
เหมาะสมกับการ ด าเนนิการ
ในปัจจุบัน 
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วันที ่9 มิถนุายน 2565 ซึ่งตาม
ร่างดังกล่าว จะควบคุมเรื่องการ
ปลูก สกัด ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
เป็นหลัก รวมถึงการใช้ในเชิง
นันทนาการดว้ย 

  3.3.1.3 โครงการ GPO 
Franchise 
ร้อยละ 95 
(Plan : ร้อยละ 100) 

3.3.1.3 ร้อยละความ
คืบหน้าของ
แผนปฏิบัติการ 

ระดับ ร้อยละ 100 ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ด าเนนิการได้ตามแผน อยู่ในระหว่างการจดัซ้ือ
จัดจ้างรอบที ่2 เนือ่งจากมีผูเ้ข้าร่วมรายเดยีว 

  

  3.3.1.4 โครงการการใช้
ประโยชน์จากสนิทรัพย์
ขององคก์ารเภสัชกรรม 
(พื้นที่หนองใหญ่) 
ร้อยละ 90.50 
(Plan : ร้อยละ 100) 

3.3.1.4 ด าเนินการ
ตามแผนและ
เป้าหมายแผนแม่บท 
(Master Plan) (ร้อย
ละความส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการ) การ
ใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ของอภ.ใน
พื้นที่ อ าเภอหนอง
ใหญ่ จังหวัดชลบุร ี
ประจ าปี 2565 

ระดับ ร้อยละ 100 ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนสิงหาคม 2565 
เป็นไปตามแผนงาน คณะ อนกุรรมการบรหิาร
จัดการที่ดนิ อภ. อ.หนองใหญ่ ได้แต่งตัง้ วนัที่ 
15 ส.ค. 65 และได้ย่ืนเอกสารขอจัดตั้งเขต
ส่งเสริมเศรษฐกจิพิเศษ ตั้งแต่ เดือน ก.ค. 65 
และได้มกีารประชุมหารอื เพื่อเพิม่เตมิเอกสาร 

ขั้นตอนการจัดตั้งเป็นพื้นที่
ส่งเสริมเศรษฐกจิพิเศษ เพือ่
กิจการพเิศษ มีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก 

มีการประชุมกับ ทีม EEC 
เป็นระยะ เพื่อขอค าแนะน า
และขอ้เสนอแนะ เพื่อให้ย่ืน
เอกสารได้ครบถว้น ตาม
ขั้นตอน 

  3.3.1.5 โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 
ร้อยละ 100 
(Plan : ร้อยละ 100) 

3.3.1.5 ผลการ
ด าเนนิงานได้ตาม
เป้าหมาย (ร้อยละ
ความส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการ) 

ระดับ ลงนามสัญญา
ผู้รับเหมาก่อสร้าง

และ 
ที่ปรึกษาคมุงาน

แล้วเสร็จ  
(ร้อยละ 100) 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนสิงหาคม 2565 
เป็นไปตามแผนงานได้น าเสนอ ร่าง ผล
การศกึษาความเป็นไปได้เบ้ืองต้นในการลงทุน
โครงการ ในรูปแบบ Joint Venture และ 
แผนการด าเนนิงานโครงการพัฒนายารกัษา
โรคมะเร็งร่วมกับ ปตท. ในรูปแบบ Joint 
Venture ในการประชุมคกก อภ. เดอืนส.ค. 65 

1. จากมติที่ประชุม คกก อภ. 
เมื่อวนัที่ 29 ธ.ค. 64 ให้
พิจารณา Business model 
เพิ่มเติม และ ให้จ้างที่ปรึกษา 
ด าเนินการศึกษา Feasibility 
ใหม่  ท าให้ชะลอการ
ด าเนินงานกิจกรรมข้อ 4-6 

2. เนื่องจากสถานการณ์โควิด-
19 บริษัทจึงขอขยาย
ระยะเวลาการท างาน ท าให้
ไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันใน
เดือน ก.ย. 65 

ขอปรับแผนและเกณฑ์ชี้วัด 
เนื่องจากมติที่ประชุม คกก. 
อภ. เมื่อวนัที่ 29 ธ.ค. 64 อยู่
ระหว่างการเสนอวาระเข้า 
คกก. อภ. เพือ่พิจารณา 

วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ที ่4 
การบริหารจัดการองคก์ร  

4.1 การจดัเตรียมหน่วย
ธุรกจิ (Agile BUs) 
 

4.1.1.1 แผนการจดัเตรียม
หน่วยธุรกิจเพือ่รองรับการ

4.1.1.1 รายงานผล
การศกึษาความเป็นไป
ได้ของรูปแบบธรุกจิ 

ระดับ ร้อยละ 100 ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนสิงหาคม 2565   
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วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2565 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

สิ้นสุด ณ ไตรมาสท่ี 4 ปี 2565 
(ระยะ 12 เดือน) 

ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไขปัญหา 

(Organization 
Management) 
 

เติบโตและบทบาทใน
อนาคต 
ร้อยละ 100 
(Plan : ร้อยละ 100) 

THPO (ผลส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการ) - รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชมุผู้บริหาร

ระดับสูง (DD) เมื่อวันที่ 9 มีค. 2565 ส านัก
บริหารยุทธศาสตร์จะนัดประชุมรอบที ่1 
เพื่อติดตามและวิเคราะห์การด าเนนิงานของ
แต่ละ BU (9 หน่วยธุรกจิ) และนัดประชมุ
รอบที ่2 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการของแต่ละ 
BU 

- อยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดท าขอ้มูล
สินทรัพย์ และค่าใชจ้่ายในการขายและ
บริหาร แยกตาม BU ของปีงบประมาณ 
2565 

 4.2 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (People 
Management & 
Development) 
 

4.2.1.1 แผนการทบทวน
โครงสร้างและอัตราก าลัง
พร้อมศกึษาค่างานของ
องค์กร ให้รองรับการ
ด าเนนิงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนธรุกจิ (Organization 
Design) 
ร้อยละ 100 
(Plan : ร้อยละ 100) 

4.2.1.1 ร้อยละของ
การด าเนนิการตาม
แผน 

ระดับ โครงสร้างองคก์ร
และกลยุทธ์
อัตราก าลังที่ 

สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตรแ์ละ

สนับสนุนงานตาม
ภารกจิ 

(ร้อยละ 100) 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนสิงหาคม 2565 
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ จัดเตรียมข้อมูลขอ้บังคับ
แบ่งส่วนงานตามโครงสร้างใหม่ ครบทุกฝ่าย
ตามโครงสร้างใหม่ เพื่อน าเสนอตอ่ประธานค
กก.อภ.ลงนามขอ้บังคับฯ ตอ่ไป 

  

 4.3 ความย่ังยืนและธรร
มาภิบาลองค์กร (CG & 
CSR) 
 

4.3.1.1 พัฒนาระบบการ
ก ากับดูแลตาม
มาตรฐานสากล 
ร้อยละ 100 
(Plan : ร้อยละ 100) 

4.3.1.1 ผลประเมิน
ด้านการก ากับดูแลที่ดี
และการน าองคก์ร 

คะแนน ≥2.5 ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
เป็นไปตามแผน 

  

  4.3.1.2 สร้างวัฒนธรรม
ธรรมาภิบาล ป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร และขยาย
ผลไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร้อยละ 100 
(Plan : ร้อยละ 100) 

4.3.1.2 ผลคะแนน
การประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ 

คะแนน ≥93 ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ส านักงาน ป.ป.ช. แจ้งผลคะแนน ITA ประจ าปี 
2565 แล้ว โดย อภ. ได้คะแนน 93.04 อยู่ใน
ระดับ A 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2565 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

สิ้นสุด ณ ไตรมาสท่ี 4 ปี 2565 
(ระยะ 12 เดือน) 

ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ/  
แนวทางแก้ไขปัญหา 

  4.3.1.3 แผนพัฒนา
กระบวนการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส 
ร้อยละ 100 
(Plan : ร้อยละ 100) 

4.3.1.3 รายงานการ
เปิดเผยข้อมูลตาม
แนวทาง GRI ตาม
กรอบ GRI 

คะแนน ตามกรอบ GRI ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดท าขอ้มูลรายงานการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน และมีความล่าช้ากว่าก าหนด 
ด าเนนิการได้ประมาณ 94.72% 

  

 4.4 การสร้าง
ความสัมพนัธ์กับผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder 
Management) 
 

4.4.2.1 แผนยกระดับ
ความผูกพนัและความพึง
พอใจของพนกังาน
องค์การเภสัชกรรม 
ร้อยละ 100 
(Plan : ร้อยละ 100) 

4.4.2.1 ร้อยละของ
การด าเนนิการตาม
แผน 

คะแนน ผลความผูกพนั
พนักงาน  

และความพร้อม
ของพนกังานใน
การขับเคลื่อน

องค์กร 
(ร้อยละ 100) 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ด าเนนิงานได้ตามแผน อยู่ระหว่างติดตามผล
การด าเนนิการแผนงานการสร้างความผกูพนั
และรายงานผล 

  

 4.5 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล (GPO Smart 
Data, Support  and 
Technology) 
 

4.5.1.1 แผน ISO 27001 
(แผนต่อเนือ่งจากปี 2564) 
ร้อยละ 100 
(Plan : ร้อยละ 100) 

4.5.1.1 ร้อยละของ
ความส าเร็จตามแผน 

ระดับ สามารถ
ด าเนนิงาน 
ตามแผนได้ 

100% 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
ล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหวา่งการทบทวนเอกสารที่
ที่ปรึกษาส่งกลับมา ซึ่งมีจ านวนมาก 

  

  4.5.1.2 แผนการติดตาม
ความคืบหน้าด้าน Digital 
Transformation 
ร้อยละ 100 
(Plan : ร้อยละ 100) 

4.5.1.2 ร้อยละของ
ความส าเร็จตามแผน 

ระดับ สามารถ
ด าเนนิงานตาม
แผนไม่นอ้ยกว่า 

85% (ควรจะเป็น
ร้อยละ 100) 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนกันยายน 2565 
เป็นไปตามแผน (ปัจจุบันค่า 5) (ปลายปีค่า 5) 

  

 4.6 การเตรียมย้ายโรงงาน
พระราม 6 (Cooperative 
Exit Strategy) 

4.6.1.1 แผนการย้าย
หน่วยงานและพื้นที่
ปฏิบัติการในพืน้ทีอ่งค์การ
เภสัชกรรม (ส านกังาน
ใหญ่) 
ร้อยละ 49 
(Plan : ร้อยละ 100) 

4.6.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนนิงานได้ตามแผน 

ระดับ ด าเนนิการ 
ได้ตามแผน 

100% 

ผลการด าเนนิงาน ณ สิน้เดอืนสิงหาคม 2565  
ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการจดัท า TOR 
จ้างที่ปรกึษา 

สถานการณ์ปัจจุบันมกีาร
เปลี่ยนแปลงมีผลท าให้แผน
ด าเนนิการที่ด าเนนิการไม่
สอดคล้องกับสถานกาณ์ปัจจุบัน 

พิจารณาขอปรับแผนการ
ด าเนนิการเพือ่ให้สอดคลอ้ง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
ไม่ปรับค่าเกณฑ์วัดและ
เป้าหมาย 

 


