
๑ 

 

ผลการติดตามความก้าวหน้าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการติดตามรอบ  
6 เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางแผนอัตรากำลังและสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาองค์กร  

สถาบนัมีแผนอัตรากำลังที่
สอดคล้องกับภารกิจและทิศ
ทางการพฒันาองค์กร 

ส่งเสริมและสนับสนนุให้สถาบนัมี
การจัดทำแผนอัตรากำลงัที่
สอดคล้องกับภารกิจและทิศ
ทางการพฒันาองค์กร 

 

การทบทวนแผนอัตรากำลังให้
สอดคล้องกับภารกิจและทิศทาง
องค์กร 

รายงานผลการทบทวน
อัตรากำลัง 

ไตรมาส 1-2 ดำเนินการได้ตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะให้ขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สถาบนัมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกในสายงานที่
เก่ียวข้อง รวมทั้งบุคลากรมี
องค์ความรู้สำหรับการ
ขับเคลื่อนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกในสาขาวิชาที่จำเปน็ต่อ
บทบาทภารกิจของสถาบัน 

การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
สายวชิาการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกในสาขาวชิาที่จำเปน็ 

บุคลากรได้รบัทุนศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ในปี 
2564-2565 อย่างน้อย 
1 คน 

ไตรมาส 1-4 ได้รับทุนจาก กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
จำนวน 2 ทุน 
(ด้านวิชาการ) 

 ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรใน
องค์กรระหว่างประเทศที่มีการ
ดำเนินงานด้านวัคซีน 

การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
สายวชิาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
องค์กรระดับประเทศและระหวา่ง
ประเทศที่มีการดำเนนิงานดา้น
วัคซีน 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
องค์กรระหวา่งประเทศ 
อย่างน้อย 1 คน 

ไตรมาส 1-4 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(สำนักงานผู้บริหาร) 

เอกสารแนบ 5.1.3 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการติดตามรอบ  
6 เดือน 

บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถที่จำเปน็ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส่งเสริม สนบัสนุนบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติสู่ความเป็นมืออาชีพ 

การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/
ประชุมในเวทนีานาชาต/ิOn the 
job training ตามลักษณะงานที่
ปฏิบัต ิ

บุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนนุได้รบัการอบรม
ตามลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ร้อยละสะสม ในปี 
2563-2565) 

ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ 2563 
ได้ร้อยละ 42.85 

ปีงบประมาณ 2564 
ได้ร้อยละ 84.84 

ปีงบประมาณ 2564 
(6 เดือน) ได้ร้อยละ 65 

 
 ส่งเสริม สนบัสนุนบุคลากรให้มี

ความรู้ ทักษะจำเป็นทั่วไป 
การจัดอบรมหลักสูตรร่วม เพื่อ
พัฒนาทักษะจำเป็นทั่วไป 

บุคลากรสถาบันได้รับการ
อบรมตามทักษะจำเป็น
ทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
 
 
 
 

ไตรมาส 1-4 จะมีการจัดอบรมในวันที่ 
21 เม.ย. 65 
เรื่อง PDPA 

25 เม.ย. 65 
เรื่อง การทำงานเป็นทีม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร 
บุคลากรได้รบัสวัสดิการและ
การสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
เหมาะสม 

พัฒนารูปแบบสวสัดิการและ
มาตรการสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
เหมาะสม 

การทบทวนระเบียบ
คณะกรรมการ บริหารสถาบันฯ 
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ 

ความพึงพอใจการจัด
สวัสดิการ การสรา้งเสริม
สุขภาพ และการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การทำงาน ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80  
 

ไตรมาส 4 อยู่ระหว่างดำเนินการ 



๓ 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการติดตามรอบ  
6 เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 
บุคลากรได้รบัการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร่งใส การต่อต้านการทุจริต 
และตระหนักรู้ในความสำคัญ 

เสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส และการ
ต่อต้านการทุจริต  

การอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 
และการต่อต้านการทุจริต 

มีการดำเนินกิจกรรม
เก่ียวกับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร่งใส และการต่อต้าน
การทุจริต ไม่น้อยกว่า 2 
กิจกรรมต่อปี 
 

ไตรมาส 1-4 ยกเลิกกิจกรรมในไตรมาส 1 
(กิจกรรมพัฒนาองค์กร OD) 

และปรับเป็นไตรมาส 4 
ในวันครบรอบจัดตั้ง 

สถาบันฯ 

  การชี้แจงทำความเข้าใจแบบ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ร้อยละผลประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในส่วนของผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียภายใน เฉลี่ยไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80  
 

 อยู่ระหว่างรอผลประเมิน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. วางแผนอัตรากำลังและสรรหาบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา
องค์กร 

สถาบนัมีแผนอัตรากำลังทีส่อดคล้องกับ
ภารกิจและทิศทางการพัฒนาองค์กร 

ส่งเสริมและสนับสนนุให้สถาบนัมีการจัดทำ
แผนอัตรากำลงัที่สอดคล้องกับภารกิจและทิศ
ทางการพฒันาองค์กร 

มีแผนอัตรากำลงั ระยะ 3 ปี และสามารถ
ดำเนินการได้ตามแผน และผลการทบทวน
แผนอัตรากำลงั 

สถาบนัมีระบบการสรรหา คัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ความพร้อมทางดา้นจิตใจและอารมณ์ เข้า
สู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับแผนอัตรากำลัง 

สร้างระบบและกลไกการสรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และความพร้อม
ทางดา้นจิตใจและอารมณ์ เข้าสูอ่งค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และความพร้อม
ทางดา้นจิตใจและอารมณ์เข้าสูอ่งค์กร 

2.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและ
สมรรถนะให้ขับเคลื่อนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

สถาบนัมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอกอย่างเพียงพอ รวมทั้งบุคลากรมีองค์
ความรู้สำหรับการขับเคลื่อนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคลากรสายวิชา
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา
ที่จำเป็นต่อบทบาทภารกิจของสถาบนั 

จำนวนบุคลากรได้รับทุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ในปี 2564-2565  
1 ทุน 

ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากรในองค์กรระหว่างประเทศที่มี
การดำเนินงานด้านวัคซีน 

จำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรระหว่าง
ประเทศ อย่างน้อย 1 คนต่อป ี

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถที่จำเป็น
ในการปฏิบัติงาน 

ส่งเสริม สนบัสนุนบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ
ตามลักษณะงานที่ปฏบิัติสู่ความเป็นมืออาชีพ 

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนนุได้รบัการอบรมตามลกัษณะงานที่
ปฏิบัติ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 สะสม 
ในปี 2565 

  ส่งเสริม สนบัสนุนบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ
จำเป็นทัว่ไป 

ร้อยละของบุคลากรสถาบันได้รบัการอบรม
ตามทักษะจำเป็นทั่วไป ไมน่้อยกว่าร้อยละ 
80 ต่อปี 
 



๕ 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

พัฒนาคุณภาพและความมัน่คงในชีวิตของ
บุคลากร 

บุคลากรได้รบัการส่งเสริมความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ 

สร้างเส้นทางความก้าวหนา้ในสายอาชีพ เพื่อ
ส่งเสริมความก้าวหนา้ของบุคลากร 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รบัการ
พิจารณาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ภายในปี 2563 

บุคลากรได้รบัสวัสดิการและการสร้างเสริม
สุขภาพอย่างเหมาะสม 

พัฒนารูปแบบสวสัดิการและมาตรการสร้าง
เสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม 

ร้อยละความพึงพอใจการจัดสวสัดิการ การ
สร้างเสริมสุขภาพ และการจัดสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงาน ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80 ต่อปี 

บุคลากรปฏบิัติงานภายใตส้ภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการทำงาน 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร บุคลากรได้รบัการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส การต่อต้านการ
ทุจริต และตระหนักรู้ในความสำคัญ 

เสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต 

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 
และการต่อต้านการทุจริต ไมน่อ้ยกว่า 2 
กิจกรรมต่อปี 

  ร้อยละผลประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในส่วนของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน เฉลี่ยไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 

 
 


