
ผลการดําเนนิงานตามแผนบรหิารและพฒันาบคุลากรของสถาบนัวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2564 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1 วางแผนอัตรากาํลงัและสรรหาบคุลากรใหสอดคลองกบัภารกิจและทศิทางการพฒันาองคกร  
สถาบันมีแผนอัตรากําลังที่
สอดคลองกับภารกิจและ
ทิศทางการพัฒนาองคกร 

สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันมี
การจัดทําแผนอัตรากําลังที่
สอดคลองกับภารกิจและทิศ
ทางการพัฒนาองคกร และสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรไดตามแผน 

สรรหาบุคลากรไดตามแผนที่
ตองการไมนอยกวา รอยละ 80  
 
 

- การสรรหา คดัเลือกบุคลากรที่
มีความรู ความสามารถ และ
ความพรอมทางดานจิตใจและ
อารมณเขาสูองคกร 
- การปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม 

- สรรหาบุคลากรโดยปรับแผน
ตามความจําเปนและปฐมนิเทศ  
- รองผูอํานวยการ 1 คน 
- นักวิชาการ 3 คน 
- นักวิเคราะห 1 คน  
(รอยละ 100)  

ยุทธศาสตรที่ 2 พฒันาบคุลากรใหมีศกัยภาพและสมรรถนะใหขบัเคลื่อนงานไดอยางมีประสทิธภิาพ 
สถาบันมีบุคลากรที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ในสายงานที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งบุคลากรมีองค
ความรูสําหรับการ
ขับเคลื่อนงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรสาย
วิชาการศึกษาตอในระดับปริญญา
เอกในสาขาวิชาที่จําเปนตอบทบาท
ภารกิจของสถาบัน 

บุคลากรไดรับทุนศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก อยางนอย 1 คน 
 
 
 

การสรรหา และพิจารณาจัดสรร
ทุนตามระเบียบสถาบันวัคซนี
แหงชาติ วาดวยหลักเกณฑการ
ใหทุนฝกอบรมและทุนการศึกษา
ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 
2563 

- จัดทําระเบียบสถาบันวัคซนี
แหงชาติวาดวยหลักเกณฑการให
ทุนฝกอบรมและทุนการศึกษา
ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 
2563 เรียบรอย 
- ไมสามารถสงบุคลากรศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก เน่ืองจาก
สถานการณการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโควิด 19  

สงเสริม สนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูของบุคลากรใน
องคกรระดับประเทศหรือระหวาง
ประเทศที่มีการดําเนินงานดาน
วัคซีน 

บุคลากรเขารวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรูกับองคกร
ระดับประเทศหรือระหวางประเทศ 
อยางนอย 1 คน  
 

การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
สายวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
องคกรระดับประเทศหรือระหวาง
ประเทศที่มีการดําเนินงานดาน
วัคซีน 

บุคลากรเขารวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรูกับองคกร
ระดับประเทศหรือระหวาง
ประเทศ (IVI ทางออนไลน) 
จํานวน 1 คน (รอยละ 100) 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
บุคลากรมีความรู
ความสามารถที่จําเปนใน
การปฏิบัติงาน 

สงเสริม สนับสนุนบุคลากรใหมี
ความรู ทักษะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติสูความเปนมืออาชีพ 

บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนไดรับการอบรม พัฒนา
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
ความเช่ียวชาญในสายงานของตน 
ไมนอยกวา รอยละ 40   

- On the job training 
- Consulting and feedback 
- Knowledge sharing 
- Short course training  

- บุคลากรไดรับการอบรมตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 10คน 
- Journal club 18 คน 
28/33 คน (รอยละ 84.84) 

สงเสริม สนับสนุนบุคลากรใหมี
ความรู ทักษะจําเปนทั่วไป 

บุคลากรสถาบันไดรับการอบรม
ตามทักษะจําเปนทั่วไป ไมนอยกวา
รอยละ 80  

- In house training บุคลากรสถาบันไดรับการอบรม
ตามทักษะจําเปนทั่วไป 46 คน 
จาก 49 คน (รอยละ 93.87)  

ยุทธศาสตรที่ 3 พฒันาคณุภาพและความม่ันคงในชีวิตของบคุลากร 
บุคลากรไดรับการสงเสริม
ความมั่นคงและกาวหนา
ในสายอาชีพ 

สรางเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ เพ่ือสงเสริมความกาวหนา
ของบุคลากร และพิจารณาประเมิน
ตามเกณฑ 

บุคลากรไดรับการพิจารณาตาม
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
ตามแผน ไมนอยกวารอยละ 80 
(รอยละ 100) 

การพิจารณาคัดเลือก และ
ประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนและ
แตงต้ังตําแหนงตามเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ 
 

บุคลากรไดรับการพิจารณาตาม
เสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพตามแผน จํานวน 6 คน: 
นักวิชาการ 5 คน นักวิเคราะห
นโยบายและแผน 1 คน  (รอยละ 
100) 

บุคลากรไดรับสวัสดิการ
และการสรางเสริมสุขภาพ
อยางเหมาะสม 

พัฒนารูปแบบสวัสดิการและ
มาตรการ 
สรางเสริมสุขภาพอยางเหมาะสม 
 

ความพึงพอใจของบุคลากรตอ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ไมนอย
กวารอยละ 80 
 
 
 

การจัดกิจกรรมที่เอ้ือตอการสราง
แรงจูงใจในการทํางานที่ดีของ
บุคลากร (เชน การสรางเสรมิ
สุขภาพ การสงเสริม จัดการ
สภาพแวดลอม การเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีของบุคลากร 
เปนตน) 
 
 
 
 

ผลการสํารวจความพึงพอใจตอ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังน้ี 
รอยละความพึงพอใจตองานใน
ความรับผิดชอบ รอยละ 72.2% 
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
71.9%  คาตอบแทนและ
สวัสดิการ 60.2% 
โอกาสและความกาวหนาทาง
อาชีพในองคกร  63.6% 
การรักษาดุลยภาพระหวางชีวิต
การทํางานและชีวิตสวนตัว 
62.4% 

บุคลากรปฏิบัติงานภายใต
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ
การทํางาน 

สงเสริม จัดการสภาพแวดลอมให
เอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ยุทธศาสตรที่ 4 พฒันาคณุธรรม จริยธรรมของบุคลากร 
บุคลากรไดรับการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปรงใส การตอตานการ
ทุจริต และตระหนักรูใน
ความสําคัญ 

เสริมสรางและปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปรงใส และการ
ตอตานการทุจริต  

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปรงใส และการ
ตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 2 
กิจกรรมตอป  

การอบรมหลักสูตร หรือเขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปรงใส และการ
ตอตานการทุจริต 

เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
คุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส 
และการตอตานการทุจริต 2 ครั้ง
รวมกับกระทรวงสาธารณสุข 
(รอยละ 100) 
 

รอยละผลประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในสวนของผูมีสวนได
สวนเสียภายใน เฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 80 ตอป  

การช้ีแจงทําความเขาใจการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส ทั้งแบบประเมินและ
เอกสารประกอบการประเมิน 

ผลประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในสวนของผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน รอยละ 83.55 
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