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แผนการพัฒนาบุคลากรสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายรายป ี

2566 2567 2568 2569 2570 

พัฒนาความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ ท้ังเชิงลึก
และกว้าง 
 

1.ศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากรมี
ความเหมาะสมพันธกิจ
ของสถาบัน 

1.1 อบรมสมรรถนะที่
พึงประสงค์        
(Core Competency) 
ของบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง 

บุคลากรได้รับการอบรม
สมรรถนะที่พึงประสงค์
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

 1.2 อบรมบุคลากรตาม
แผนการพัฒนา
รายบุคคล  
(Individual 
Development Plan) 
 

บุคลากรได้รับการอบรม
ตามแผนการพัฒนา
รายบุคคล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

 1.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแบ่งปัน
ประสบการณ์ 
(Knowledge Sharing 
Forum) 

รายงานสรุปสาระส าคัญ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแบ่งปันประสบการณ ์ 
 
 
 
 

จ านวน 3 เรื่อง จ านวน 3 เรื่อง จ านวน 4 เรื่อง จ านวน 4 เรื่อง จ านวน 4 เรื่อง 

 1.4 การปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าที่ใหม่ของ
สถาบันด้านการบริหาร
จัดการทั่วไปและด้าน
วัคซีน 
 

เจ้าหน้าที่ใหม่ของสถาบัน
ผ่านการปฐมนิเทศตาม
หลักสูตรของสถาบัน ร้อย
ละ 100 
 

1. หลักสูตรปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าที่ใหม่ของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ           
2. หลักสูตรผ่านความ
เห็นชอบของ คอก.บริหาร
และยุทธศาสตร์ 
 

เจ้าหน้าที่ใหม่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรของ
สถาบัน ร้อยละ 100  
 

เจ้าหน้าที่ใหม่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรของ
สถาบัน ร้อยละ 100  
 

เจ้าหน้าที่ใหม่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรของ
สถาบัน ร้อยละ 100  
 

เจ้าหน้าที่ใหม่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรของ
สถาบัน ร้อยละ 100  
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
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 2. บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมสมรรถนะใน
รูปแบบเครือข่ายการ
ท างานร่วมกับ
หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2.1 ส่งเสริมบุคลากรใน
การศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนาใน
ระดับนานาชาติ 
รวมทั้งการฝึก
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรเข้ารับการศึกษา
ดูงาน ประชุมและสัมมนา
ในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
การฝึกปฏิบัติงาน ไม่น้อย
กว่าปีละ 5 คน 

ไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่น้อยกว่า 5 คน 

2.2 ส่งเสริมบุคลากรใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กร
ระดับประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ 

บุคลากรเข้ารับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
องค์กรระดับประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ อย่าง
น้อยปีละ 1 คน 

ส่งบุคลากรไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์กร
ระดับประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ ไม่น้อย
กว่า 1 คน 

ส่งบุคลากรไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์กร
ระดับประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ ไม่น้อย
กว่า 1 คน 

ส่งบุคลากรไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์กร
ระดับประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ ไม่น้อย
กว่า 1 คน 

ส่งบุคลากรไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์กร
ระดับประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ ไม่น้อย
กว่า 1 คน 

ส่งบุคลากรไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์กร
ระดับประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ ไม่น้อย
กว่า 1 คน 

ส่งเสริมค่านิยมองค์กร 
 

3. บุคลากรทุกระดับ
ได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมองค์กร โดย
สร้างการมีส่วนร่วม
และน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 

3.1 ปลูกฝังค่านิยม
องค์กรแก่บุคลากร
สถาบันเน้นการท างาน
เป็นทีม 

ระดับผลการประเมิน
สมรรถนะตามค่านิยม
องค์กรของบุคลากร ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ทุกปี 

บุคลากรมีผลการประเมิน
ในส่วนสมรรถนะ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

บุคลากรมีผลการประเมิน
ในส่วนสมรรถนะ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

บุคลากรมีผลการประเมิน
ในส่วนสมรรถนะ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

บุคลากรมีผลการประเมิน
ในส่วนสมรรถนะ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

บุคลากรมีผลการประเมิน
ในส่วนสมรรถนะ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

3.2 ส่งเสริมต้นแบบ
ค่านิยมองค์กร โดยการ
คัดเลือกเป็นบุคลากร
ดีเด่นประจ าปี 

บุคลากรดีเด่นที่ได้คะแนน
ค่านิยมองค์กรสูงสุด 

จ านวนบุคลากรได้รับการ
คัดเลือกเป็นต้นแบบ ไม่
น้อยกว่า 2 คน 

จ านวนบุคลากรได้รับการ
คัดเลือกเป็นต้นแบบ ไม่
น้อยกว่า 2 คน 

จ านวนบุคลากรได้รับการ
คัดเลือกเป็นต้นแบบ ไม่
น้อยกว่า 2 คน 

จ านวนบุคลากรได้รับการ
คัดเลือกเป็นต้นแบบ ไม่
น้อยกว่า 2 คน 

จ านวนบุคลากรได้รับการ
คัดเลือกเป็นต้นแบบ ไม่
น้อยกว่า 2 คน 
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สร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 
 

4. บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมความก้าวหน้า
ตามต าแหน่งเพื่อให้ได้
ระดับที่สูงข้ึน 

4.1 ปรับปรุงกรอบและ
แนวทางการเลื่อน
ระดับเจ้าหน้าที่ ทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงข้ันตอน 
กระบวนการการสู่ระดับที่
สูงข้ึนของบุคลากร 
 

  กรอบและแนวทางการ
เลื่อนระดับของเจ้าหน้าที่ 
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหาร
และยุทธศาสตร์สถาบัน 

 

    

  4.2 ผลักดันการเลื่อน
ระดับที่สูงข้ึนของ
บุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ 
 

บุคลากรที่ได้รับการเลื่อน
ระดับที่สูงข้ึนร้อยละ 100 
(เทียบกับจ านวนบุคลากร
ที่ต้องได้รับเลื่อนระดับ) 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

  4.3 ส่งเสริมบุคลากร
เข้าสู่แผนบริหารคนเก่ง 
(Talent) และผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง 
(Successor) 

 

1. ระดับความส าเร็จใน
การบริหารคนเก่ง 
(Talent)                                         
2. มีผู้สืบทอดต าแหน่งที่
ส าคัญ (Successor)   
 

1. มีแผนการส่งเสริมและ
พัฒนาสู่การเป็น Talent                        
2. มีแผนบริหารคนเก่ง 
(Talent) และผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Successor)  
 

1. มีแผนบริหารคนเก่ง 
(Talent) และผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Successor) 2. 
มีบุคลากรเข้าสู่แผน
บริหาร Talent และ 
Successor อย่างน้อย 
ร้อยละ 10  
 

ผลการประเมินคุณสมบัติ
ของคนเก่ง (Talent) ผ่าน
ตามเกณฑ์การพัฒนา 
ร้อยละ 80 
 

ผลการประเมินคุณสมบัติ
ของคนเก่ง (Talent) ผ่าน
ตามเกณฑ์การพัฒนา 
ร้อยละ 90 

ผลประเมินความพร้อม
ของบุคลากรในต าแหน่งที่
มีความส าคัญต่อองค์กร 

  4.4 ส ารวจความผูกพัน
ของบุคลากร Talent 
และ Successor  

 

ระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากร 
Talent และ Successor  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

- - - ผลส ารวจความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากร 
Talent และ Successor  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

ผลส ารวจความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากร 
Talent และ Successor  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

 

 


