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ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานส าคัญ กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1. เพื่อให้สถาบันมีระบบสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถ  
มีคุณธรรมและมสีมรรถนะตรงกับ
ต าแหน่ง 

ร้อยละของการสรรหา
บุคลากรไดต้ามแผนงานท่ี
ก าหนด 

สร้างกลไกและระบบการ
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีคณุธรรม 
และมีวุฒิภาวะที่เหมาะสม 

การสรรหาบุคลากรตามแผนงานที่ก าหนด 
- วิเคราะหภ์ารกิจและความต้องการบุคลากรของ
สถาบันในช่วงเวลาต่างๆ  
- ด าเนินการสรรหาบุคลากรตามแผนการสรรหา
บุคลากร ดังนี้ 
ไตรมาส 1 
- ผู้อ านวยการสถาบัน (1) 
- ผู้ช่วย นวก.คอมพวิเตอร์ (1) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 
- ผู้อ านวยการส านกัพัฒนานโยบายด้านวัคซีน (1) 
- ผู้ประสานงานโครงการ (1) 
- ผู้ประสานงานโครงการระหวา่งประเทศ (1) 
- ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ายด้านวัคซีน (1) 

     ไตรมาส 1 ด าเนินการ
สรรหาบุคลากรได้ตาม
แผน ยกเว้น  
- ผู้ช่วย นวก.
คอมพิวเตอร์  
- ผู้อ านวยการส านัก
พัฒนานโยบายด้าน
วัคซีน  

ส านัก
อ านวยการ 

ไตรมาส 2 
- รองผู้อ านวยการสถาบัน (1) 

    ไตรมาส 3 ด าเนินการสรร
หารองผู้อ านวยการแล้วเสร็จ 
โดยเร่ิมปฎิบัติงาน 1 
กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้ 
มีการสรรหาบุคลากรนอก
แผน 4 ต าแหน่ง ในไตรมาส 
3 ได้แก่ นักบริหารงานพัสด ุ
นักวชิาการวัคซีน (สตัวแพทย)์ 
นักวิชาการวัคซีน เจ้าหน้าที่
ธุรการ จะแลว้เสร็จในไตร
มาส 4 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานส าคัญ กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

ไตรมาส 4 ได้บุคลากรเริ่ม
ปฎิบัติงาน ดังนี ้
- นักบริหารงานพัสด ุ(15 ส.ค.62) 
- นักวิชาการวัคซีน  
(สัตวแพทย์) (2 ก.ย.62) 
- เจ้าหนา้ที่ธุรการ (10 มิ.ย.62) 

2. บุคลากรของสถาบันได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ มีสมรรถนะและมี
ความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
  

2.1 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามสายงานทุก
ระดับตามแผนร้อยละ 80 

 - สรา้งระบบและกลไกใน
การพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรทุกระดับใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน  
- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่าง
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) และการ
พัฒนาสมรรถนะตามสายงาน   

    ด าเนินการไดต้ามแผน ส านัก
อ านวยการ 

- น าเสนอแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) 
และการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่ออนุมัต ิ

    ด าเนินการไดต้ามแผน 

- ด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้     ด าเนินงานตามแผนงาน 
ที่ก าหนดไว้ได้ ร้อยละ 
90.54 

2.2 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ด้านวคัซีน การ
วิจัย การบริหารโครงการ
และการประสานงานท้ัง
ในและต่างประเทศ  

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ของบุคลากรด้านวัคซีน การ
วิจัย การบริหารโครงการ  
และการประสานงานท้ังใน 
และต่างประเทศ 

โครงการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ด้าน
วัคซีน การวิจัย การบริหารโครงการ และ
การประสานงานท้ังในและตา่งประเทศ 
- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่าง
แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านวัคซีน 
การวิจัย การบริหารโครงการ และการ

    ด าเนินการไดต้ามแผน ส านัก
อ านวยการ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานส าคัญ กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

2.3 มีผู้ช่วยผู้จัดการ
โครงการ (Assistant 
Project Manager)  
เพิ่มขึ้น 3 คนต่อปี  

ประสานงานท้ังในและต่างประเทศ 

 

 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานส าคัญ กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

   - จัดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านวคัซีน การวิจัย การบรหิาร
โครงการ และการประสานงานท้ังในและ
ตา่งประเทศ 

    ด ำเนินกำรได้ตำมแผน  
- ส ำนักส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่ำยด้ำน
วัคซีน จัดกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร เร่ือง กำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้จัดกำรโครงกำร
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 -21 
ธันวำคม 2561 มี
นักวิชำกำรวัคซีนเข้ำร่วม 
14 คน  
- ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจยั
กำรเกษตร จัดหลกัสูตร
อบรมเทคนิคกำรเขียน
ผลงำนวิจัยเพื่อตพีิมพ์ใน
วำรสำรนำนำชำติ ผู้เข้ำรว่ม 
1 คน คือ น.ส.ผำณิตำ 
โกมลมำลย ์
- จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานส าคัญ กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

พัฒนำสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของผู้จัดกำร
โครงกำรกำรวิจยัเเละพัฒนำ
เพื่อผลิตวัคซีนเเละเภสัช
ภัณฑ์ชีววัตถุออกสู่ตลำด ใน
วันที่ 21-22 มกรำคม 
2562 มีนักวิชำกำรวัคซีน
เข้ำร่วมจ ำนวน 16 คน 
- ประชุมสมัชชำอนำมยัโลก 
สมัยที่ 72 ณ Switzerland 
ผู้เข้ำร่วม 1 คน คือ  
นำยวรวิช บุณยำทิษฐำน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานส าคัญ กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

 2.4 ระดับความส าเร็จ  
สร้างผลงานวิชาการ 
อย่างน้อย 3 เรื่องต่อปี 

  โครงการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความสามารถ
ในการสร้างผลงานวิชาการ 
- จัดหาผู้เช่ียวชาญทางด้านการเขียนผลงาน
วิชาการและสร้างแรงจูงใจ (career path, 
award) ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
- จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการในการเขยีนผลงานเชิง
วิชาการและติดตามพัฒนาการ 

    - ส านกังานพัฒนาการวจิัย
การเกษตร จัดอบรมเทคนิค
การเขียนผลงานวิจัยเพือ่ตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ ผูเ้ข้าร่วม 
คือ น.ส.ผาณิตา โกมลมาลย์ 
- ศูนย์ภาษา คณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร์ จัดอบรม
หลักสูตร Fundamental 
English Thesis Writing 
(หลักการเขียน งานวจิัยหรือ
วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
เบ้ืองต้น) ผู้เข้ารว่ม 1 คน 
คือ นายวรวิช บุณยาทิษฐาน 
- อบรมหลกัสูตร The19th 
International Vaccinology 
Course โดย International 
Vaccine Institute (IVI) at 
Korea วันที่ 2-6 ก.ย. 2562 
นางสาวณฐัญา อนรุัฐพนัธุ ์
นางสาววนัอิบตีซาม มะสาแม 
นางสาวศิรวิรรณ วนัศุกร ์
นางสาวผาณิตา โกมลมาลย์ 

ส านัก
อ านวยการ 

- จัดท าโครงร่างผลงานวิชาการ     น ำเสนอผลงำนวิชำกำร เพื่อขอทุน 
The 19th International 
Vaccinology Course ณ The 
International Vaccine 
Institute (IVI) ประเทศเกำหลีใต้ 
มีหัวข้อ ดังนี้ 
ศักยภำพของศูนย์สัตว์ทดลองใน
ประเทศไทย (Capacity of 
animal testing facilities in 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานส าคัญ กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

Thailand) 
โดยนำงสำววันอิบตีซำม มะสำแม 
กำรประเมินศักยภำพกำรเตรียม
ควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรระบำด
ใหญ่ในไข้หวัดใหญ่ของประเทศ
ไทยอย่ำงยั่งยืน (The 
assessment of pandemic 
influenza vaccine 
preparedness in Thailand)  
โดยนำงสำวผำณิตำ โกมลมำลย์ 

- จัดวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะตอ่โครง
ร่างผลงานวิชาการสนับสนุนบุคลากรเข้า
ร่วมการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

     

3. สถาบันมีโครงสร้างอัตราก าลัง
และโครงสร้างเงินเดือน เพื่อ
รองรับร่างพระราชบัญญัติความ
มั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. ... 

3.1 ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าโครงสร้าง
อัตราก าลังและเงินเดือน
ประกาศใช้ในไตรมาสที่ 3 

สร้างระบบโครงสร้าง
อัตราก าลังและเงินเดือน 
เพื่อรองรับร่าง
พระราชบัญญัติความมั่นคง
ด้านวัคซีน พ.ศ. ... 

โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตราก าลังของ
องค์กร 
- จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ (HRD)  
- น าผลวิเคราะห์ เสนอต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 
- สื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
ก่อนน าไปใช้จริง 
- สรุปผลการทดสอบและประเมินการใช้
โครงสร้างใหม่ ช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน 

    ไตรมาส 1 
อยู่ระหว่างการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันฯ จึง
ชะลอการจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ 
ไตรมาส 2  
เสนอโครงสร้างอัตรา 
ก าลังต่อคณะกรรมการ 
บริหารสถาบันฯ และให้
ความเห็นชอบเรียบร้อย
แล้ว จะเริ่มใช้โครงสร้าง
อัตราก าลัง ในเดือน
พฤษภาคม และอยู่
ระหว่างจัดท า (ร่าง) 
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

ส านัก
อ านวยการ 

3.2 ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนความก้าว 
หน้าในสายอาชีพของ
บุคลากร (Career Path) 

สร้างเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ เพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากร 
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Q1 Q2 Q3 Q4 

ไตรมาส 3  
มีการประกาศใช้
โครงสร้างอัตราก าลัง  
ในวันท่ี 1 เมษายน 2562 
และอยู่ระหว่างจัดท า 
(ร่าง) เส้นทางความ 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ  
ไตรมาส 4 
(ร่าง) เส้นทางความ 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ  
(ร่าง) โครงสร้างอัตรา
เงินเดือน  
ได้พิจารณาเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหาร 
ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานส าคัญ กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

4. สถาบันมีระบบแรงจูงใจเพื่อ
รักษาบุคลากร 

4.1 ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าระเบียบ
สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร (การศึกษา การ
อบรม การศึกษาดูงาน) 

  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- ศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และจัดท า
ร่างระเบยีบสนับสนุนการพัฒนาบคุลากร 
(การศึกษา การอบรม การศึกษาดงูาน) 

    อยู่ระหว่างการศึกษา
ระเบียบ ข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการส่งบุคลากร
ไปศึกษาต่อ รวมทั้งการ
เข้ารับการอบรม 
การศึกษาดูงานระยะสั้น 

ส านัก
อ านวยการ 

- น าเสนอระเบียบสนับสนนุการพัฒนา
บุคลากร (การศึกษา การอบรม 
การศึกษาดูงาน) ต่อผูบ้ริหารเพื่ออนุมัติ 

      

- สื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่
บุคลากรก่อนน าไปใช้จริง 

     

4.2 ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการพัฒนาบุคลากร 

  โครงการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร ที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 
- จัดท าแบบประเมนิความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 

    ผลการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากร
ต่อการพัฒนาบุคลากร 
ร้อยละ 71.8 

ส านัก
อ านวยการ 

- ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 

     

- สรุปผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

     

 

 



 

     9 จ ก 10 

 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานส าคัญ กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

5. สถาบันน าเทคโนโลย ี
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร 
 

ร้อยละบุคลากรทีผ่่าน
เกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ
บทบาทภารกิจของ
สถาบนัตามโปรแกรม
ปฐมนิเทศ (E-
Learning)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ต่อปี 

- สร้างระบบปฐมนิเทศ 
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานให้แก่
บุคลากร 
- ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนั 
 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร 
- พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม
ปฐมนิเทศให้มีความทันสมัยให้เป็น
ปัจจุบนั 

    มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงโปรแกรม
ปฐมนิเทศให้มีความ
ทันสมัยให้เป็นปจัจุบัน 
ดังนี ้
- ความรู้เบื้องต้นด้าน
วัคซีน 
- ความรู้พระราชบัญญตัิ
ความมั่นคงด้านวัคซีน 
พ.ศ. 2561 
- ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในท่ีท างาน 

ส านัก
อ านวยการ 

- ประชาสัมพนัธ์ ให้บุคลากรเข้าใช้งาน
โปรแกรมปฐมนิเทศเพื่อช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการท างาน 

    เนื่องจากบุคลากรใหม่
ในหลาย ๆ ต าแหน่งจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีในไตรมาส 
4 ฝ่ายบุคคลจึงจะจัด
กิจกรรมประชาสมัพันธ์
ให้บุคลากรใหม่เข้าใช้
งานโปรแกรมปฐมนิเทศ
ในไตรมาส 4 

- สรุปผลคะแนน ปัญหาอุปสรรค และ     เนื่องจากมีการเปลี่ยน



 

     10 จ ก 10 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานส าคัญ กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

น าข้อเสนอเเนะมาปรับปรุงพฒันา
ต่อไป 

โครงสร้างองค์กรเมื่อ
วันท่ี 1 พ.ค.2562 จึงท า
ให้เนื้อหาในโปรแกรม
ปฐมนิเทศ ไมเ่ป็น
ปัจจุบัน จึงไมส่ามารถให้
บุคลากรเข้าทดสอบได ้

 


