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ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People excellence) เป็น 1 ในยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ก าลงัคนด้าน
สุขภาพ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุขและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยที่
ส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กร ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้
จัดท ายุทธศาสตร์ในระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ขึ้น โดยการมุ่งเน้นการสร้างข้าราชการที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพได้รับความเชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับโลกและรักษาไว้ซึ่งคนดีคนเก่งที่มีจิต
สาธารณะอย่างเหมาะสม ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2570) ของส านักงานฯ แผนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุขและแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของส านักงาน ก.พ. พร้อมทั้งน า
ค่านิยม MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข และ Thai FDA ของส านักงานฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 มิติ 17 ปัจจัยของส านักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2557-2561 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 
2561) และเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  (Certify FL) ในหมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP3) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ และหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
(HR3) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติ 
เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการการ
บริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องต่อแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของส านักงานฯ และยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้เป็นเข็มทิศน าทางไปสู่การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม และปลูกฝังค่านิยม MOPH และ Thai FDA ไปพร้อมกัน โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะท างานจัดท า
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ของส านักงานฯ ทั้งนี้ การจัดท าแผนปฏิบัติ
การฯ ฉบับนี้ ได้มีการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการด าเนินการ พร้อมทั้งก าหนด
แผนงาน/โครงการ สนับสนุนให้บุคลากรเป็นไปดังวิสัยทัศน์ที่วางไว้ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ปลอดภัยและสมประโยชน์และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา คือ“องค์กรหลักด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี” ต่อไป 
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บทน ำ 
******************* 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ         
การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562             
โดยการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ 20 ปี ของกระทรวง
สาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.
2560–2579) ขึ้น และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561–2570) ของ
ส านักงานฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานฯ โดยการมุ่งเน้นการสร้าง
ข้าราชการท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเป็นที่เช่ือถือของนานาชาติ  สร้างระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 มิติ 17 ปัจจัยของส านักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์การปรับขนาดก าลังคน
ภาครัฐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2557-2561 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2556–2561) และเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Certify FL) ในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP3) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมี
การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการ และหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (HR3) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติเพื่อให้มีขีด
สมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์น าไปสู่การปฏิบัติที่
สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในการ
ด าเนินการพร้อมท้ังก าหนดแผนงาน/โครงการ ที่ต้องด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ฯ ระยะ 5 ปี ดังกล่าว เพื่อปรับบทบาทการท างานด้านบุคลากรเป็นหุ้นส่วน ที่ปรึกษา หรือ
เพื่อนคู่คิด (business partner) กับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรในการขับเคลื่อนและเป็นเสมือนเคร่ืองมือ
ส าหรับใช้ติดตามและประเมินผลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานฯ ที่เป็นรูปธรรม 
 จากบทบาทของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน ก.พ. จึงได้น าเคร่ืองมือ
ส าหรับใช้ประเมินผลส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และส่งเสริมให้ส่วนราชการ
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ  5 มิติ 
ประกอบด้วย                    
  มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
  มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
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การน ากรอบแนวทางการประเมินผลของส านักงาน ก.พ. ดังกล่าว มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วน
ราชการสามารถประเมินประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลได้เป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขมีกรอบในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ โดยมี
เป้าหมายในการเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุก ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จึงด าเนินการจัดท าแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 
มิติ 17 ปัจจัยของส านักงาน ก.พ. และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(HR-HPs 4.0) ของส านักงานฯ เป็นหลัก 
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********************** 
 วิสัยทัศน ์
องค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  เพ่ือประชาชน
สุขภาพดี 
 
 พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพ่ือการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ถูกต้อง 
และเหมาะสม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
3. ควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล  
4. ส่งเสริมความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน 
 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จภำยในปี 2579  
1. ไม่พบผู้บริโภคที่เสียชีวิต หรือเจ็บป่วยร้ายแรง (Serious injury) จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ไม่ปลอดภัย 
2. ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นน า 1 ใน 3 ของเอเชีย ที่เป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพของโลก 
 
 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ  
1.  พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ก ากับดูแลผลติภณัฑ์สุขภาพเชิงรุก และเปน็มาตรฐานสากล 
(Smart Regulation) 
2.  พัฒนาศักยภาพและองคค์วามรู้ให้ผู้บริโภครู้เท่าทนัเกี่ยวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ (Smart Consumer) 
3.  พัฒนางานบรกิารสูค่วามเป็นเลิศและให้ผูป้ระกอบการมคีวามสามารถในการแข่งขนั (Smart 
Service) 
4.  พัฒนาและยกระดบัองคก์รให้มีสมรรถนะสูง (Smart Organization) 
5.  พัฒนาสารสนเทศและองค์ความรูด้้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทันสมัย (Smart Information) 
 
ค่านิยม (core value):  “MOPH” กระทรวงสาธารณสุข 
M: Mastery   เป็นนายตัวเอง 
O: Originality     เร่งสร้างสิ่งใหม ่
P: People-centered approach    ใส่ใจประชาชน 
H: Humility   อ่อนน้อมถ่อมตน 

บทที่ 2 

กรอบยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 – 2566 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
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ค่านิยม (core value): “Thai FDA” ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
T (Thai Value)               ซื่อสัตย ์อ่อนน้อมถ่อมตน 
F (Focus on People)       มุ่งผลประชาชน 
D (Dependable)             ฝึกตน เป็นที่พึง่พา 
A (Advancement)          พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

ควำมเชื่อมโยงค่ำนิยมกระทรวงสำธำรณสุขและค่ำนิยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ค่ำนิยม สธ. ค่ำนิยม อย. แนวทำงกำรปฏิบัติ 
M: Mastery  
เป็นนายตัวเอง 
 

D (Dependable)   
ฝึกตน เป็นท่ีพึ่งพา 

- พัฒนาตนเองโดยยึดเป้าหมายองค์กรเป็นหลัก 
- พร้อมเรียนรูส้ิ่งใหม่ รับงานใหมน่อกเหนือจากงานประจ า 
- สอนงานและเป็นที่ปรึกษาให้แกผู่้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 
- กล้าตัดสินใจบนพ้ืนฐานวิชาการและรับผิดชอบผลของ การตดัสินใจ 

O: Originality 
เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
 

A (Advancement)           
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการท างาน 
- แบ่งปันความรู้และประสบการณใ์นการท างานให้กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง 
- รู้เท่าทันเทคโนโลยีและประยุกตใ์ช้ในการท างาน 
- ร่วมสร้างบรรยากาศให้คนกล้าทีจ่ะแสดงความคิดเห็น โดยการชมเชยให้ 
ก าลังใจผู้ให้ความคดิเห็น 

P: People-centered 
approach ใส่ใจ
ประชาชน 

F (Focus on People)  
มุ่งผลประชาชน 

- มุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่น าข้อจ ากัดมาเปน็
กรอบในการตั้งเป้าหมาย/ก าหนดวิธีท างาน และไมม่ีผลประโยชน์ทันซ้อน 
- อุทิศเวลาให้กับการท างานท้ังในและนอกเวลาท างาน 
- ท างานเชิงรุก 
- กระตือรือร้นในการให้บริการ บริการดจุญาตมิิตร เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

H: Humility   
อ่อนน้อมถ่อมตน 

T (Thai Value)               
ซ่ือสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน 

- ซื่อตรง มีสัจจะในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจจริง 
- ให้ความร่วมมือต่อการตรวจสอบ รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 
- ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาข้าราชการ ประมวลจรยิธรรม คู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน และกฎระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้ง 
- ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ 
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โครงสร้ำงอัตรำก ำลังส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจเกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพและปลอดภัย มีการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องด้วยข้อมูลทางวิชาการท่ีมีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพ่ือให้
ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา แบ่ง
ส่วนราชการเป็นหน่วยงานหลักด้านการควบคุมก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพรวม 10 ส านัก/กอง และหน่วยงาน
ด้านสนับสนุนการด าเนินงานรวม 5 กอง/กลุ่ม ดังนี้ 

(1) ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
(2) ส านักยา 
(3) ส านักอาหาร 
(4)       ส านักด่านอาหารและยา 
(5)       กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
(6)       กองควบคุมวัตถุเสพติด 
(7)       กองแผนงานและวิชาการ 
(8) ส านักงานเลขานุการกรม 
(9) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
(10) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

นอกจากนี้ยังมี กอง/กลุ่มท่ีรายงานตรงต่อเลขาธิการ อีก 5 กลุ่มดังนี ้

(1) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา 
(2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(3) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
*(4)      กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
*(5)      กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

*หมายเหตุ (4),(5) กองที่จัดตั้งใหม่ภายในส านักงานฯ โดยการเกลี่ยอัตราก าลังจากกองผลิตภัณฑ์  จัดตั้ง        
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 

ดังรายละเ อียดแผนภาพที่  1 โครงสร้ างและอัตราก าลั งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา                    
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 (ข้อมูลจาก ส านักงานเลขานุการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา) 
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ระดับ บส บต ทว ชช อส ชพ ปก/ชก อว ปง/ชง รวม ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

จ านวน 1 3 2 12 10 135 517 5 83 768 31 104 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

เลขำธิกำร ฯ   768 

รองเลขาธิการ ฯ (นักบริหาร – บต)          - 3                      
นักวิชาการอาหารและ  (ทว)           - 2 
นักวิชาการอาหารและยา (ชช)           - 3 
    

 

 

 

 

     กลุ่มตรวจสอบภายใน            - 3                                                           
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร         - 3            
กลุ่มกฎหมายอาหารและยา     - 16 

  *กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ส านักงานเลขานุการกรม 
           ผู้อ านวยการ สูง 

 

   40 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน      
(เภสัชกรรม) สูง 

 

  54 

ส านักยา 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน          

(เภสัชกรรม) สูง 

 

 

 182 

กองควบคุมวัตถุเสพตดิ 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน    
(เภสัชกรรม) สูง 

 

 

55 

        ส านักอาหาร  
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน    

(วิชาการอาหารและยา)  สูง 
 

 

  108 

 ส านักด่านอาหารและยา  
  ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน    
(วิชาการอาหารและยา) สูง 
 

 

  69 

กองแผนงานและวิชาการ 
    ผู้อ านวยการ สูง 

 

58 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บรโิภค 
   ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน    
(วิชาการอาหารและยา) สูง 
 

 

  27 

กองส่งเสริมงานคุม้ครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ ์
สุขภาพในส่วนภมูิภาคและท้องถิ่น 

   ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการอาหารและยา) สูง 
 

 

48 

ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (เภสัชกรรม) สูง 

 

 

    96 

แผนภำพ ที่ 1 โครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง 

*กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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          ตามกรอบโครงสร้างอัตราก าลังจ าแนกเป็นข้าราชการจ านวน 768 อัตรา ลูกจ้างประจ า 29 อัตรา พนักงานราชการ 104     
อัตรา ลูกจ้างประจ าเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 32 อัตรา และพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 32 อัตรา   

ตารางที่ 1 รายละเอียดบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประเภทบุคลากร 

จ านวนรวม 
(คน) 

ระดับการศึกษา(คน) เพศ 

อายุตวั 
เฉลี่ย 
(ปี) 

อายุงาน
เฉลี่ย 
(ปี) 

ต่ า
กว

า่อ
นุป

ริญ
ญา

 

อน
ุปร

ิญญ
า 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 

อัตรา
จริง 

1. ข้ำรำชกำร 768 710 13 14 381 274 28 145 565 40.05 13.85 
   1.1 สายบริหาร - 3 - - - - - - - 56.50 31.50 
   1.2 สายงานหลัก - 558 - - - - - - - 48.58 23.15 
   1.3 สายงานสนับสนุน  149 - - - - - - - 48.31 22.50 
2. ลูกจ้ำงประจ ำ 29 29 29 - - - - 23 6 49.96 24.55 
3. พนักงำนรำชกำร 104 74 - 18 56 - - 10 64 35.14 0.88 
4. ลูกจ้ำงประจ ำเงินทุนหมุนเวยีนยำเสพติด 32 32 13 9 10 - - 8 24 51.97 24.97 
5. พนักงำนเงินทุนหมุนเวียนยำเสพตดิ 32 31 4 1 26 - - 10 21 36.90 4.68 
6. ผู้รับจ้ำงเหมำบริกำร - 567 - - - - - 135 432 - - 

รวม  1,443      331 1,112   
ที่มา : ฝ่ายการเจ้าหน้าที ่ส านกังานเลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 

 จ ำนวนบุคลำกร อย. มีทั้งสิ้น จ านวน 1,443 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 710 คน ลูกจ้างประจ า 29 
คน พนักงานราชการ 74 คน ลูกจ้างประจ าเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 32 คน พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
32 คน และผู้รับจ้างเหมาบริการ 567 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้ำรำชกำร จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 3.94)  ระดับปริญญาโท (ร้อยละ 38.60) 
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 53.66) และต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 3.80) ทั้งนี้ต าแหน่งเภสัชกร ร้อยละ 61.83 และ
ต าแหน่งนักวิชาการอาหารและยา ร้อยละ 17.18  อ่ืนๆ ร้อยละ 20.99 ในจ านวนนี้แบ่งเป็น ประเภทบริหาร รวม 
3 คน (ร้อยละ 0.42) ประเภทอ านวยการ รวม 6 คน (ร้อยละ 0.84)ประเภทวิชาการ รวม 628 คน (ร้อยละ 
88.45) และ ประเภททั่วไป รวม73 คน (ร้อยละ 10.29) 

2. ลูกจ้ำงประจ ำ จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 100  
3. พนักงำนรำชกำร จบการศึกษาระดับอนุปริญญา (ร้อยละ 24.32) และปริญญาตรี (ร้อยละ 75.68)  
4. ลูกจ้ำงประจ ำเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 40.63) 

ระดับอนุปริญญา (ร้อยละ 28.13) และปริญญาตรี (ร้อยละ 31.24)  
5. พนักงำนเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 12.50) ระดับ

อนุปริญญา (ร้อยละ 3.23) และปริญญาตรี (ร้อยละ 84.27)  

6. ผู้รับจ้ำงเหมำบริกำร ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ที่มา : ฝ่ายการเจ้าหน้าที ่ส านกังานเลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาข้อมูล ณ วันที ่30 ตุลาคม 2560 
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กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนผลิตภัณฑส์ุขภำพ (HR-HPs 4.0) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

********************* 
กระบวนการการจัดท าแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ    

(HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น จัดท าขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจาก
แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยส านักงานฯ ได้มีการประเมินผลแผนปฏิบัติการการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านคณะท างานฯ จากผู้แทนทุกส านัก/กอง/กลุ่มที่
เกี่ยวข้องเพื่อการมสี่วนร่วมในทุกกระบวนการ  
 
3.1 ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนผลิตภัณฑส์ุขภำพ (HR-HPs 4.0)  
  1) ฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และคณะท างานฯ จัดประชุม
สรุปผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 19 
โครงการ 28 ตัวชี้วัด แต่หากคิดเฉพาะโครงการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 มิติ 17 ปัจจัย ของส านักงาน 
ก.พ. ประกอบด้วย 17 โครงการ 26 ตัวชี้วัด ประกอบเป็น 5 มิติ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติการฯ      
ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 มิติ 17 ปัจจัย ของส านักงาน ก.พ. ดังนั้น แต่ละมิติ คิดเป็นร้อยละ 20 ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ภาพรวมทั้ง 5 มิติ คิดเป็นร้อยละ 92.21 (คะแนนเต็มร้อยละ 100) และมี          
๒ โครงการ เป็นโครงการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่ ไม่ได้น ามาวัดเป็นค่าคะแนนตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จ 5 มิติ 17 ปัจจัย ของส านักงาน ก.พ. 
  2) ฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และคณะท างานฯ จัดการประชุม
ระดมสมองเพื่อจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยใช้
กรอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข (ร่าง) แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562-2570 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ. ประกอบด้วย 

    1 HRH Strategy and Organization การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงาน
ก าลังคนอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  

    2 HRH Development การผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ  
    3 HRH Management การบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธ ารงรักษา

ก าลังคนคุณภาพ  
              4 HRH Network การสร้างภาคีเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืน มาเป็น

แนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

3) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี     
(พ.ศ. 2561-2570) ของส านักงานฯ กรอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ 20 ปี ของกระทรวง
สาธารณสุข และกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ. และรับรอง 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อช้ีแจง แนวทางการจัดท าแผน อธิบาย และท า

บทที่ 3 
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ความเข้าใจแบบฟอร์ม และยืนยันหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก/รอง ในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในแต่ละมิติ 
ปัจจัย เป้าประสงค์ การก าหนดตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผล 

4) ประชุมคณะท างานฯ แจ้งเวียนข้อมูลส าคัญให้คณะท างานฯ ตรวจสอบ รับรอง (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อปรับปรุงแผนให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในกรณีที่มีการแก้ไข/ปรับปรุง  

5) ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อขอ
อนุมัติจากผู้บริหาร และเผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้บุคลากรในส านักงานฯ 
รับทราบและน าไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

6) ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562 ตามท่ีได้วางแผนไว้ 

7) การประเมินผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยตนเอง (เจ้าของ
แผนงาน/โครงการ) ซึ่งประกอบด้วย 

 รายไตรมาสเดือนท่ี 3, 6, 9 และ 12 
 สรุปภาพรวม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8) ก ากับติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส โดยส่งผลการด าเนินงานมายังระบบ
รายงานเอกสารส่วนกลาง (Manage File ระดับกรม) รอบ 3 6 9 และ 12 เดือน พร้อมท้ังวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคพร้อมท้ังแนวทางการแก้ไข ปัญหาทั้งรายแผนงาน/โครงการ และภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ น าเข้า
การประชุมคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินผลปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9) ประชุมคณะท างานฯ ประมาณเดือนกันยายน ตุลาคม พ.ศ. 2561 และเมษายน กรกฎาคม 
กันยายน พ.ศ. 2562 

10) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 รายงานแจ้งผู้บริหารเพื่อทราบ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ           
ในปีงบประมาณถัดไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 10 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
    แผนภำพที่ 2 ขั้นตอนการจัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0)    
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ทั้งนี้  ระหว่างการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณนั้น คณะท างานฯ ควรรับทราบผล           
การด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส และมีส่วนร่วมในการประเมินผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ภาพรวม) โดยเปรียบเทียบค่าผลลัพธ์กับค่าเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด และสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติไปสู่การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องต่อไป  

 จากขั้นตอนที่กล่าวมาขั้นต้นจะเห็นได้ว่า การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกขั้นตอนนั้น ด าเนินงานในรูปแบบของคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร

คณะท างานฯ รับรอง (ร่าง) แผนปฏิบตัิการฯ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

เสนอผู้บริหาร : อนุมัต ิ

เผยแพร่แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้     
 บุคลากรในส านักงานฯ รับทราบ  
 ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการน าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายเลขานุการ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

ประชุมคณะท างานฯ อย่างเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 
พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขในกรณีที่แผนงาน/โครงการใดพบ

ปัญหาและอุปสรรค 

ประเมินผลแผนปฏบิัติการฯ 
ภาพรวมเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 เรียบร้อยแล้ว 

จัดท ารายงานสรุปผลและ 
แจ้งผู้บริหารทราบ 

ตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
ประเมินผลแผนฯ 

วิเคราะห์ข้อมูลน าเข้าที่มีในปัจจุบัน ร่วมกับการ
ประเมินผลแผนปฏบิัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเตรียมการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ  

(HR Scorecard) ระยะ 5 ป ี(2560 - 2564)  

ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณา  
*  แผนกลยุทธ์ฯ ระยะ 10 ปี   
*  นโยบายด้านบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข และการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักงาน ก.พ.  
*  จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายเลขานุการ ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ เพ่ือพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย และ

จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(HR Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น 



 

หน้า 11 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา              
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกส านัก/กอง/กลุ่ม โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาที่ก ากับ ดูแล
งานด้านบุคลากร (CHRO) เป็นประธานคณะท างานจดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นผลติภัณฑ์
สุขภาพ (HR-HPs 4.0)  และด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA กล่าวคือ “รู้ ตีความได้ตาม
กิจกรรม HR เข้าใจเทคนิควิธีการท า” น ามาวางแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ (Plan) ร่วมกันปฏิบัติการตาม
แผน (Do) มีการติดตาม ประเมินผล/พัฒนาต่อเนื่อง (Check & Action) โดยมีคณะกรรมการ/คณะท างานที่
เกีย่วข้อง รายละเอียดตามแผนภาพที่ 3 

 

ประเมินและ
รำยงำน

กรอบมำตร ำน 
HR – HPs 4.0

วำงแผน
กลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติกำร
(Plan)

ปฏิบัติกำร
ตำมแผน

(Do)

ติดตำม  
ประเมินผล 

พัฒนำต่อเน่ือง 
(Check & 
Action)

 
   แผนภำพที ่3 แสดงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของระบบ HR-HPs 4.0 ภำยใต้กรอบแนวคิด PDCA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 12 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.2 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ (HR-HPs 
4.0) กับแผน ยุทธศำสตร์ กรอบมำตร ำน เกณฑ์ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ได้มีการบูรณาการอย่างเชื่อมโยงและสอดคล้อง
ระหว่างแผน/ยุทธศาสตร์/กรอบมาตรฐาน/เกณฑ์ ที่หลากหลาย ดังนี้ (รายละเอียดตามแผนภาพที่ 4) 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 - 2579) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ยุด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
1. กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการสรรหาเพ่ือให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรก
ของคนดีคนเก่ง (First Choice Civil Service) 
2. กลยุทธ์การกระจายอ านาจและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ของส่วนราชการ (Department focused HR Platform) 
3. กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ (Civil Service of 
Integrity & Passion) 
4. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Smart HR Policy) 

 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ ระยะ 5 ปี (2560-2564)    
     กระทรวงสาธารณสุข 
 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในช่วงแผนพัฒนา 
     เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 แผนยุทธศาสตร์ของ ส านักงานฯ  

 ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาและยกระดับองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (Smart Organization) 
 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาศกัยภาพและองค์ความรู้ให้ผู้บริโภครู้เท่าทนัเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

                        สุขภาพ (Smart Information 
 (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2562 – 2570)  
 กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 
     ความส าเร็จ 5 มิติ 17 ปัจจัยของส านักงาน ก.พ.  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2557-2561 :  
     แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2557-2561 และ  
     แนวทางการด าเนินการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคคลากรภาครัฐ ตามมติ ครม.  

                          พ.ศ.2557-2561 [ส านักงานข้าราชการพลเรือน] 
 ยุทธศาสตร์การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ : มาตรการบริหารและพัฒนาก าลั งคนภาครัฐ     

(พ.ศ. 2557 – 2561) 



 

หน้า 13 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)[ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ] 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(Public Sector Management Quality 
Award : PMQA)  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

   แผนภำพที่ 4 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับแผน/ยุทธศาสตร์/กรอบมาตรฐาน/เกณฑ์ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

จากความเช่ือมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-
HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับแผน/ยุทธศาสตร์/กรอบมาตรฐาน/เกณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คณะท างานฯ จึงก าหนดให้การจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570) และแผนปฏิบัติการฯ     
รายปี ของส านักงานฯ ยึดตามแนวทางกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จ 5 มิติ 17 ปัจจัยของส านักงาน ก.พ. และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ของส านักงานฯ เป็นหลัก เพื่อให้เกิดเป้าประสงค์ที่สอดรับครบถ้วนทั้ง      

แผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ (HR-HPs 4.0) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

กรอบมำตร ำนควำมส ำเร็จ
ด้ ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลตำมกรอบมำตร ำน
ควำมส ำเร็จ 5 มิติ 17 ปัจจัย
ของส ำนักงำน ก.พ.  

 

แผนกลยุทธ์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล               
พ.ศ. 2562-2570 

 

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรอืน ประจ ำปี  

พ.ศ. 2557-2561 

มุ่งยกระดับขีดสมรรถนะ 

ยุทธศำสตรก์ำรปรับขนำด
ก ำลังคนภำครั  :  

มำตรกำรบริหำรและพฒันำ
ก ำลังคนภำครั   

(พ.ศ. 2557 – 2561) 

แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ ;ยุทธศำสตร์ที่ 1, 2, 4 

กำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครั 

(PMQA) 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำงำน
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์

สุขภำพในช่วงแผนพัฒนำ
เศรษ กิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ

ท่ี 12  

(พ.ศ.2560-2564) 

แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ก ำลังคนด้ำน

สุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข 
(2560-2564) 

แผนยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำ 

ระบบรำชกำรไทย 
(พ.ศ. 2556 – 2561) 

[ส ำนักงำน ก.พ.ร.] 

 

แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลด้ำนผลิตภัณฑ์

สุขภำพ (HR-HPs 4.0) 

 

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 
ระยะ 20 ปี 

 
แผนยุทธศำสตร์ส ำนกัก.พ. 
ระยะ 20 ป ี(2560-2579) 
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17 ปัจจัย เพื่อให้งานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานฯ มีความครอบคลุมและ
ครบถ้วน รายละเอียดตามตารางที่ 1 และรูปภาพที่ 5 
 
ตำรำงที่ 2 มิติ ปัจจัย และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้แผนปฏิบัติการการ
บริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดรับกับ 17 ปัจจัยตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส านักงาน ก.พ.   

ปัจจัยของส ำนักงำน กพ. เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ 

ปัจจัย 1 นโยบาย แผนงานและมาตรฐานด้าน HR สอดคล้อง
กับเป้าหมายพันธกิจของส่วนราชการและชีวิต 

(1) มีกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ อย.  

ปัจจัย 2 มีการวางแผนและบริหารก าลังคน  (2) มีโครงสร้าง และกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารกิจ 

ปัจจัย 3 มีการบรหิารก าลังคนกลุม่ที่มีทักษะและ
สมรรถนะสูง 

(3) สามารถรักษาจูงใจบุคลากรทีม่ศีักยภาพสูงไว้ใน อย. 

(4) มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพท่ีชัดเจน  

ปัจจัย 4 มีการสร้าง พัฒนาและสบืทอดของต าแหน่งบริหาร (4)* มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพท่ีชัดเจน  

(5) การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  

ในต าแหน่งส าคัญของ อย.  
(6) การพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ 

มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ปัจจัย 5 กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความถูกต้องและทันเวลา  

(7) มีการปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากร -
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

(8) พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรด้าน HR ให้มีความเข้มแข็ง 

(9) มีระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม/การพัฒนา
บุคลากร 

(10) มีระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อลดความเสี่ยง 

(11) มีระบบการพัฒนาบุคลากร  

(เน้นการเปลี่ยนแปลง) 

ปัจจัย 6 มีระบบฐานข้อมลูถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย  (12) มีระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ (ส านักงานเลขานุการกรม) 

ปัจจัย 7 สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประมาณรายจ่ายเหมาะสม  สะท้อน  

(9) *  มีระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม/การพัฒนา
บุคลากร  
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ปัจจัยของส ำนักงำน กพ. เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ผลิตภาพ และคุ้มค่า [Return On Investment (Training) And  
Expense Ratio (Core VS Support  Functions)] 

ปัจจัย 8 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ (12)*  มีระบบการจัดการฐานข้อมลูด้านทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ปัจจัย 9 การรักษาข้าราชการที่จ าเป็นต่อการบรรลุ
เป้าหมาย 

(3) * สามารถรักษาจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้ใน อย. 

ปัจจัย 10 ความพึงพอใจของข้าราชการต่อนโยบาย  
มาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(13) ความต้องการของหัวหน้ากลุ่มงาน(ผู้ปฏิบัติงาน) ที่มีต่อ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล  

ปัจจัย 11 การสนับสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้และพัฒนา (14) มีระบบจัดการความรู้ และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของ
การเรียนรู้ 

ปัจจัย 12 การมีระบบบริหารผลงาน และมีวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล ซึ่งเช่ือมโยงกับ
ผลตอบแทน 

(15) มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีรางวัลจูงใจ
สอดคล้องตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ปัจจัย 13 การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการ
ตัดสินใจด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการ
ด าเนินการทางวินัยบนหลักการของความสามารถ หลัก
คุณธรรม หลักนิติธรรม หลักมนุษยธรรม 

(16) ส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมของบุคลากร  

ปัจจัย 14 ความโปร่งใสของกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล และพร้อมให้มีการตรวจสอบ 

(10)* มีระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อลดความเสีย่ง 

(17) พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นการจัดการข้อร้องเรียน 

ร้องทุกข์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน 

ปัจจัย 15 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
และระบบงาน 

    

 

 

(18) การปฏิบัติงานมีความสมดุล 
ระหว่างคุณภาพชีวิต 

และการท างาน 

 

ปัจจัย 16 การจัดสวสัดิการและสิง่อ านวยความสะดวก
นอกเหนือจากสวัสดิการที่กฎหมายก าหนด 

ปัจจัย 17 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับ
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกัน 

หมำยเหตุ : * หมายถึง เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อนั้นสอดรับในปัจจัยอื่นร่วมด้วย 
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                แผนภำพที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ทั้งนี้ คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลได้แสดงความเชื่อมโยงระหว่างมิติ
ความส าเร็จ และเป้าประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ตามรายละเอียดในแผนภาพที่ 6   
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แผนภำพที่ 6 แสดงความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0)  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กับแผนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ด้ำน HR 
กระทรวงสำธำรณสขุ 

 

1. HR Governance 
2. HR planning 
3. HR Information system 

“เป็นคนดี มีคุณค่ำ มีควำมผำสุก” 

สร้างเสริมให้บุคลากรเป็นคนดี (MOPH, จรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข) 

การพัฒนาคนให้มีคุณค่า เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างความผาสุกให้แก่บุคลากร 

HRH Strategy and Organization HRH Development HRH Management HRH Network 
แผนยุทธศำสตร์ก ำลังคนด้ำน
สุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข 

ยุทธศำสตร์ (Human Resource - Health Products 4.0: HR-HPs 4.0) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 แผนยุทธศำสตร์ก ำลังคน
ด้ำนสุขภำพ อย. HR-HPs Strategy and Organization HR-HPs Development HR-HPs Management HR-HPs Network 

มำตรกำร 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0)  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

1. Workforce capability 
2. Talent HR-HPs 
3. Culture Change & 
Innovation 

1. Recruitment Process 
2. Retention strategy & Happy 
work Life 
3. Performance Management 

1. Strengthen informal HR-HPs 
Section 
2. Collaboration on HR-HPs 
network 
3. Corporate Communication 
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 แผนภำพที่ 7 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0)  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

มิติที่ 3 : ประสทิธิผลของ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 1 : ความสอดคลอ้งเชิงยุทธศาสตร ์ มิติที่ 2 : ประสทิธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิด 
ด้านการบริหารทรพัยากร

บุคคล 

มิติที่ 5 : คุณภาพชีวติและความสมดุล
ระหว่างชีวติกับการท างาน 

(1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ = 5 

(2) ระดับความส าเร็จการด าเนินการตามแผน
สืบทอดต าแหน่ง = 5 

มิติที่ 1 : ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ 

มีกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร 
บุคคลสอดคล้องและสนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ อย. 

(1) ระดับความส าเร็จของการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ (แผนรายปี) = 5 

โครงการแผนปฏิบัติการการบริหาร
ทรัพ ยา กรบุ คคล ด้า นผ ลิ ตภัณ ฑ์
สุขภาพ (Human ResourcHealth 
Products 4.0:  HR-HPs 4.0) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มีโครงสร้าง และกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับภารกิจ 

สามารถรักษาจูงใจบุคลากรทีม่ี
ศักยภาพสูงไว้ใน อย. 

มีเส้นทางความก้าวหน้า
ของสายอาชีพที่ชัดเจน 

การวางแผน 
สืบทอดต าแหน่ง 

(1) ร้อยละของจ านวน
ค าบรรยายลักษณะงาน
ได้รับการทบทวนให้
เป็นปัจจุบัน=  5 

(1) ระดับความส าเร็จของการ
บริหารอัตราก าลังบุคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 =  5 

(1) ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบบริหาร
ก าลังคนกลุ่มสมรรถนะสูง (HiPPS) = 5 
(2) ระดับความส าเร็จของการสรรหา คัดเลือก
บุคลากรเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูง (HiPPS) ในส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (รุ่นที่ 15) = 5 

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุ งค าบรรยาย
ลักษณะงาน (JD) 

โครงการบริหารอัตราก าลั ง
บุ ค ล า ก ร ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา 

โครงการบริหารก าลังคนกลุ่มสมรรถนะสูง 
(HiPPS) โครงการจัดท า Career path/Succession Planning 

เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

แผนงำน โครงกำร 
กิจกรรม 

กรอบควำมส ำเร็จ 5 มิติ  

17 ปัจจัย ของส ำนัก ก.พ. 

กรอบมำตร ำนควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน ก.พ. 
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มิติที่ 2 : ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

มีการปรบัปรุงกระบวนงานด้าน 

HR ให้มีประสทิธิภาพ 

มีระบบการควบคุมภายในด้าน 

HR ที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อ

ลดความเสี่ยง 

มีระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม/การพัฒนาบุคลากร มีระบบการจัดการฐานข้อมูลด้าน HR ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า 1 SOP ต่อปีงบประมาณ 

โครงการพัฒนากระบวนการงานด้านบริหารบุคคล (SOP)  

(1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ “การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ
ส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 = 5                                   

(2) ระดับคะแนนของผู้เข้ารับการอบรม “ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิผล
ความคุ้มค่าหลังการฝึกอบรม 3 เดือน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 =  5 
 

-โครงการพัฒนาและจัดท าหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการประเมิน
ประสิทธิผลและการฝึกอบรม 
-โครงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรมโดยการติดตามและ
ประเมินผลหลังฝึกอบรมแล้ว 3 เดือน 
 

(1) ระดับความส าเร็จในการในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
=  5 

 
 

(1 ) ระดับความส า เร็จของการ
ปรับปรุ งข้อมูลบุคลากรให้เป็น
ปัจจุบัน = 5 
(2) ร้อยละความพึงพอใจของข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน = 5 
 

โ ค ร ง ก า รพัฒนา  IT ส า ห รั บ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล DPIS  

เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

แผนงำน โครงกำร กิจกรรม 

มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

สามารถรักษาจูงใจบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงไว้ใน อย. 

 

ความต้องการของหัวหน้ากลุ่มงาน(ผู้ปฏิบัติงาน) ท่ีมีต่องาน HR 

 

มีระบบจัดการความรู้ และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
ของการเรียนรู้ 

 

การพัฒนาบุคลากร 

 

มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีมีรางวัลจูงใจ
สอดคล้องตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

 
(1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ = 5 

(2) ระดับความส าเร็จการด าเนินการตามแผน
สืบทอดต าแหน่ง = 5 
 

 

โครงการจัดท า Career path/  
Succession Planning* 

 

(1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการปรับปรุง
งาน การบริหารทรัพยากรบุคคล (หมายถึง มี
กิจกรรมที่ได้รับจากผลส ารวจความพึงพอใจมี
ด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง =  5 

(2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล =  5 

 =  5 

 
 

 

โครงการประเมินผลความพึงพอใจต่อนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ต่องาน HR 

 

(1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้และวิจัย = 5     

 

โครงการบริหารจัดการความรู้ 

 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ( IDP) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

(1) ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการปรับปรุง
ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานตามผลส ารวจ
ความคิดเห็น/ความพึง
พอใจ = 5 
 

 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management 

System: PMS) 

 

 

เป้ำประสงค ์

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

แผนงำน โครงกำร กิจกรรม 

แผนภำพที่ 7 (ต่อ) 
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โครงการส่งเสริมค่านิยม
และวัฒนธรรม อย. 

 

 

มิติท่ี 4  : ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 

 

พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นการจัดการข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

มีระบบการควบคุมภายในด้าน HR ท่ีสามารถตรวจสอบได้เพื่อลดความเสี่ยง 

 

(1 ) ระ ดับความส า เร็ จการ
ด า เ นิ นก า ร  ก า รประ เ มิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) = 5 

 

(1) ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร = 5 
 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 

 

(1)  ระดับหรือร้อยละความส าเร็จของการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดย
การสอบแข่งขัน = 5 
(2) ระดับหรือร้อยละความส าเร็จของการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดย
การคัดเลือก = 5 
(3) ระดับหรือร้อยละความส าเร็จของการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดย
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน ต าแหน่งหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้
ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอื่น = 5 
 

โครงการพัฒนากระบวนการงานด้านบริหารบุคคล 
(SOP)  

 

(1) ระดับความส า เร็จของจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ 
เกี่ยวกับงานด้านการบริหารบุคคล = 5 

ร้องทุกข์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

เป้ำประสงค ์

 

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

แผนงำน โครงกำร กิจกรรม 

มิติท่ี 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน 

 

การปฏิบัติงานมีความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการท างาน 
 

(1) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคคลากรส านักงานคณะกรรมการ = 5

อาหารและยา 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติและความสมดลุชีวิตกับการท างาน  

 

 

เป้ำประสงค ์

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

แผนงำน โครงกำร กิจกรรม 

แผนภำพที่ 7 (ต่อ) 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ  
(Human Resource-Health Products 4.0: HR-HPs 4.0) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
****************************** 

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ก าหนดเป้าประสงค์ พร้อมตัวชี้วัด/เป้าหมายของเป้าประสงค์ 
ตลอดจนการก าหนดแผนงาน/โครงการ เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (Human Resource-Health Products 4.0: HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมุ่งหวัง
ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร จ า นวนทั้งสิ้น           
รวม 19 โครงการ/แผนงาน ดังนี้  

1) โครงการแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Human 
Resource- Health Products 4.0: HR-HPs 4.0)  

2) โครงการด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
3) โครงการบริหารอัตราก าลังบุคลากรของอย.  
4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงค าบรรยายลักษณะงาน (JD)  
5) โครงการบริหารและพัฒนาก าลังคนกลุ่มท่ีมีทักษะและสมรรถนะสูง 
6) โครงการ Career Path & Succession Planning  
7) โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลใน DPIS 
8) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ 

บริหารทรัพยากรบุคคล 
9) โครงการประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม  
10)  โครงการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
11) โครงการบริหารจัดการความรู้ 
12) โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
13) โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) 
14) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน 
15) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
16) โครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม อย.  
17) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
18) โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
19) โครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 

  20. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competencies) 

บทที่ 4 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. โครงกำรแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ  
            (Human Resource- Health Products 4.0: HR-HPs 4.0) 

  
 มิติที ่1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์   
 เป้าประสงค ์ที่ 1 มีกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ อย. 
 ปัจจัยที่  1 นโยบาย แผนงานและมาตรฐานด้าน HR สอดคล้องกับเป้าหมายพันธกิจของส่วนราชการ 
 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
ค ำอธิบำย 1.1 แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 หมายถึง แผนงาน/โครงการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะสั้นของส านักงานฯ 
1.2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ ระยะ 5 ปี (2560 -2564)  
กระทรวงสาธารณสุข หมายถึง แผนปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ที่น ายุทธศาสตร์ที่ 1 HRH 
Strategy and Organization การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานก าลังคนอย่างมี
เอกภาพและประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 HRH Development การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 HRH Management การบริหารก าลังคนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธ ารงรักษาก าลังคนคุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4 HRH Network การ
สร้างภาคีเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืน มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน 
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562   

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด  
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 ทบทวนผลงานการด าเนินงานที่ผ่านมา ตามแผนปฏิบัติการการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี  พ.ศ. 2561 เพ่ือเตรียมการยก 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามกรอบ (Human 
Resource-Health Products 4.0: HR-HPs 4.0) 

ภายในตุลาคม 2561 

2 เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะท างานฯ เพ่ือให้ความ
เห็นชอบและ/หรือรับรองแผนปฏิบัติการฯ 

ภายใน ธันวาคม  2561 

3 แผนปฏิบัติการฯ ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารและเผยแพร่ ภายใน ธันวาคม  2561 
4 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ใน Manage file 

รายไตรมาส (1/2/3/4) 
มกราคม – กันยายน 2562 

5 สรุปโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินการ เสนอต่อผู้บริหาร 

ภายใน ตุลาคม  2562 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด  
ชื่อตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1 
(ร้อยละ 20) 

มีเอกสาร หลักฐานแสดงการทบทวนผลงานการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ฯ ตามกรอบ (Human Resource-Health Products 4.0: HR-HPs 4.0) 

2 
(ร้อยละ 40) 

มีรายงานการประชุมคณะท างานฯ ที่ให้ความเห็นชอบและรับรอง (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3 
(ร้อยละ 60) 

มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติในแผนปฏิบัติการฯ 

4 
(ร้อยละ 80) 

มีเอกสารหลักฐาน หรือรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รายไตรมาส  

5 
(ร้อยละ 100) 

มีรายงานสรุปพร้อมรายงานผลการด าเนินการ เสนอผู้บริหารภายในเดือนตุลาคม 
ปีงบประมาณ 2562 

 
สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)   - 
 

แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: แฟ้มสะสมงาน “HR-HPs 4.0” 
 รายงานการประชุมคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 แผน HR Scorecard ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ ระยะ 5 ปี (2560 -2564) กระทรวง
สาธารณสุข 
งบประมำณ   6,000 บ. 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ เบอร์ติดต่อ : 02 590 7281 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: น.ส. พัชราพรรณ กิจพันธ์ เบอร์ติดต่อ : 02 590 7270 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

  
 มิติที ่1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์   
 เป้าประสงค์ท่ี 1 มีกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ อย. 
 ปัจจัยที่ 1 นโยบาย แผนงานและมาตรฐานด้าน HR สอดคล้องกับเป้าหมายพันธกิจของส่วนราชการ 
 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากรของส านัก/ 
กอง/กลุ่ม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

ค ำอธิบำย 2.1 โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายถึง 
โครงการพัฒนาบุคลากรของ ส านัก กอง กลุ่ม ในช่วงเวลาระยะสั้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ท้ังในและนอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด  
ขั้นตอนที ่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 ส านัก/กอง/กลุ่ม มีแผนปฏิบัติโครงการด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  

ตามระยะเวลาท่ีระบุใน
โครงการ 

2  มีการจัดอบรมตามท่ีก าหนด  ตามระยะเวลาที่ระบุใน
โครงการ 

3  มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามระยะเวลาที่ระบุใน
โครงการ 

4 ส่งหลักฐาน/เอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการฝึกอบรม ใหก้องแผนงาน
และวิชาการภายใน 45 วันท าการ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม  

ตามระยะเวลาที่ระบุใน
โครงการ 

5 สรุปรายงานการประเมินผลโครงการเสนอผู้บริหาร  ตามระยะเวลาที่ระบุใน
โครงการ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวชี้วัด  
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากรของส านัก/ 
             กอง/กลุ่ม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1 
(ร้อยละ 20) 

ค่าเฉลี่ย มีค่า 2.50-2.99 

2 
(ร้อยละ 40) 

ค่าเฉลี่ย มีค่า 3.00-3.49 

3 
(ร้อยละ 60) 

ค่าเฉลี่ย มีค่า 3.50-3.99 

4 
(ร้อยละ 80) 

ค่าเฉลี่ย มีค่า 4.00-4.49 

5 
(ร้อยละ 100) 

ค่าเฉลี่ย มีค่า 4.50-5.00 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)  ค่าเฉลี่ยของผลรวมทุกโครงการทั้งในและนอกแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 หมายถึง 
ค่าเฉลี่ยที่ได้มาจากการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมในโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรฯ โดย ขั้นที่ 1 
= 1 คะแนน, ขั้นที่ 2 = 1 คะแนน, ขั้นที่ 3 = 1 คะแนน, ขั้นที่ 4 = 1 คะแนน, ขั้นที่ 5 = 1 คะแนน ของแต่ละ
โครงการฯ แล้วหารด้วยจ านวนโครงการทั้งหมดที่ ส านัก กอง กลุ่ม ได้มีการจัดโครงการฯ 
 

แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: แผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจ าปี 
งบประมาณ 2561 
งบประมำณ  ไม่มี 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ เบอร์ติดต่อ : 02-590-7281 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: น.ส. พัชราพรรณ กิจพันธ์ 
และตัวแทนจากส านัก กอง กลุ่ม 

เบอร์ติดต่อ : 02-590-7270 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. โครงกำรบริหำรอัตรำก ำลังบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

  

 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์    
 เป้าประสงค์ที่ 2 มีการวางแผนและบริหารก าลังคน 
 ปัจจัยที่ 2 มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการประเมินการบริหารอัตราก าลังที่สอดคล้องกับ โครงสร้างของ อย. 

ค ำอธิบำย การบริหารอัตราก าลังบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายถึง การวิเคราะห์
ภาระงานและวิเคราะห์อัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบันให้สอดคล้องกับภาระงานโดยต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อก าหนดแผนอัตราก าลัง และการบริหารอัตราก าลัง  

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด  

ขั้นตอนที่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทราบและเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์
อัตราก าลัง จัดท าแผนอัตราก าลัง  

ม.ค.62-มี.ค.62 

2 วิเคราะห์อัตราก าลังของแต่ละหน่วยงาน ม.ค.62-มี.ค.62 

3 รวบรวม สรุปผลการวิเคราะห์ เพื่อจัดท าข้อเสนอร่างแผนอัตราก าลัง
ของส านักงานฯ 

เม.ย.62-พ.ค.62 

4 เสนอร่างแผนอัตราก าลังต่อทีป่ระชุม มิ.ย.62-ก.ค.62 

5 เสนอ อ.ก.พ. ส านักงานฯ /ด าเนินการตามมติ อ.ก.พ.ส านักงานฯ  ก.ค.62-ก.ย.62 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวชี้วัด  
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการประเมินการบริหารอัตราก าลังที่สอดคล้องกับ โครงสร้าง
ของ อย. 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดบัความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1  
(ร้อยละ 20) 

มีเอกสาร หรือหลักฐานแสดงถึงการจัดประชุม 

2  
(ร้อยละ 40) 

มีเอกสาร หรือหลักฐานแสดงถึง การวิเคราะห์อัตราก าลัง และสง่ผลการวิเคราะห์มายงัส านักงาน
เลขานุการกรม 

3  
(ร้อยละ 60) 

มีเอกสาร หรือหลักฐานแสดงถึงสรุปผลการวิเคราะห์ และจัดท าข้อเสนอร่างแผนอัตราก าลงั  

4  
(ร้อยละ 80) 

มีเอกสาร หรือหลักฐานแสดงถึงการประชุมเพื่อเสนอร่างแผนอัตราก าลัง 

5  
(ร้อยละ 100) 

มีเอกสาร หรือหลักฐานแสดงถึงการเสนอ อ.ก.พ.ส านักงานฯ /ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี) - 
 
แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: เก็บแฟ้มที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 
งบประมำณ: 50,000 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: เลขานุการกรม เบอร์ติดต่อ : 02 590 7231 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: น.ส.นพรดา  ธุระแพง เบอร์ติดต่อ : 02 590 7102 
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4. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงค ำบรรยำยลักษณะงำน  

  

 มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์    
 เป้าประสงค์ท่ี 2 มีการวางแผนและบริหารก าลังคน 
 ปัจจัยท่ี 2 มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการทบทวนพัฒนาค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description)   
 

ค ำอธิบำย ค าบรรยายลักษณะงาน หมายถึง  เอกสารท่ีระบุถึงขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบงาน
ต าแหน่งงานหนึ่งๆ ในองค์กร รวมท้ังระบุถึงคุณสมบัติท่ีจ าเป็นของต าแหน่งงานนั้นๆ ด้วย ท้ังนี้
เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และบริหารงานบุคคลขององค์กร 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด  
ขั้นตอนที ่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 ผู้รับผิดชอบโครงการทบทวน/ส ารวจค าบรรยายลักษณะงานใน
ภาพรวมว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ 

ม.ค.62-มี.ค.62 

2 ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอผลการทบทวน/ส ารวจ ต่อผู้บริหาร  ม.ค.62-มี.ค.62 

3 ส่งให้ส านัก/กอง/กลุ่ม ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  เม.ย.62-พ.ค.62 

4 มีค าบรรยายลักษณะงานท่ีเป็นปัจจุบันร้อยละ 80-89 มิ.ย.62-ก.ค.62 

5 มีค าบรรยายลักษณะงานท่ีเป็นปัจจุบันร้อยละ 90-100 ก.ค.62-ก.ย.62 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวชี้วัด  
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการทบทวนพัฒนาค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description)   
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1 
(ร้อยละ 20) 

มีเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงถึงการทบทวน/ส ารวจค าบรรยายลักษณะงาน   

2 
(ร้อยละ 40) 

มีเอกสาร หรือหลักฐานแสดงถึงการเสนอผลการทบทวน/ส ารวจ ต่อผู้บริหาร 

3 
(ร้อยละ 60) 

มีหนังสือส่งให้ส านัก/กอง/กลุ่ม ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

4 
(ร้อยละ 80) 

มีหนังสืออนุมัติใช้ค าบรรยายลักษณะงาน  โดยมีค าบรรยายลักษณะงานท่ีเป็นปัจจุบันร้อยละ 
80-89 

5 
(ร้อยละ 100) 

มีหนังสืออนุมัติใช้ค าบรรยายลักษณะงาน  โดยมีค าบรรยายลักษณะงานท่ีเป็นปัจจุบันร้อยละ 
90-100 
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สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)  - 
แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: เก็บแฟ้มที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 
งบประมำณ: - 
ผู้ก ำกับตัวชี้วัด: เลขำนุกำรกรม เบอร์ติดต่อ : 02 590 7231 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: น.ส.นพรดา  ธุระแพง เบอร์ติดต่อ : 02 590 7102 
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5. โครงกำรบริหำรก ำลังคนผู้มีทักษะและสมรรถนะสูง 

  

 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 เป้าประสงค์ที่ 3 สามารถรักษาจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้ในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ปัจจัยที่ 3 มีการบริหารก าลังคนกลุ่มที่มีทักษะและสมรรถนะสูง  
 ตัวชี้วัด  
5.1 ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบบริหารก าลังคน 
5.2 ระดับความส าเร็จของการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ในส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 15) 

 
ค ำอธิบำย
ตัวชี้วัด 

5.1 

 โครงการบริหารก าลังคนผู้มีทักษะและสมรรถนะสูง หมายถึง การด าเนินการเพื่อหากลไก การเตรียม
ก าลังคนคุณภาพตามความต้องการของอย. เพื่อให้ส านักงานฯ มีการบริหารจัดการข้าราชการ
ก าลังคนคุณภาพให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสามารถวางระบบการบริหารก าลังคนคุณภาพของอย. 
เองได้ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนเพื่อเตรียมก าลังคนคุณภาพ การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาและสั่ง
สมประสบการณ์ และการติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มก าลังคนคุณภาพ    ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่ออย. ซึ่งก าลังคนคุณภาพ (Talent) ไม่เพียงแต่เฉพาะข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้าราชการผู้มีความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์สูงที่ผ่านการสรรหาคัดเลือกตาม
ระบบการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ อาทิ ข้าราชการ คลื่นลูกใหม่ (New Wave) ข้าราชการที่
เป็นนักเรียนทุน ก.พ. เป็นต้น กรอบสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (EAF) หมายถึง 
เครื่องมือในการก าหนดแนวทางการพัฒนา การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การมอบหมายงาน และ
เส้นทางสายอาชีพในการพัฒนาไปสู่ต าแหน่งเป้าหมาย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ก าหนดไว้ 2 ประเภท ได้แก่ ด้านบริหาร  และด้านวิชาการ                                                         
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หมายถึง ข้าราชการระดับปฏิบัติการถึงช านาญการที่ผ่านการ  สรรหา 
คัดเลือกเข้าสู่ระบบ HiPPS (High Performance and Potential System) เพื่อพัฒนาและเตรียม
บุคลากรผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบตามต าแหน่งเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด 5.1 
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเป็นผูม้ีทักษะและสมรรถนะสงูเข้า
ร่วมโครงการ 

ม.ค. 62 

2 จัดท ากรอบสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (EAF) ด้าน
บริหาร และด้านวิชาการ 

ก.พ.-เม.ษ. 62 

3 เสนอ ด้านบริหาร และดา้นวชิาการ ให้ผู้บริหารอนุมัติ พ.ค.-มิ.ย. 62 

4 ทบทวนกรอบการสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
รายบุคคล (iEAF) ของ HiPPS รุ่นที่ 3-ปัจจุบัน ให้ตรงตาม EAF ที่
ผู้บริหารอนุมัต ิ

ก.ค. 62 

5 ประเมินบุคลากรที่เป็นก าลังคนสมรรถนะสูง รุ่นที่ 3-ปัจจุบัน และ
สรุปผลงานตาม EAF  

ส.ค.-ก.ย. 62 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด 5.1 
ชื่อตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบบริหารก าลังคน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1 
(ร้อยละ 20) 

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการผู้มีทักษะและสมรรถนะสูงรายใหม ่

2 
(ร้อยละ 40) 

ได้ (ร่าง) กรอบสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (EAF) ด้านบริหาร และด้าน
วิชาการ 

3 
(ร้อยละ 60) 

กรอบสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (EAF) ด้านบริหาร และด้านวิชาการที่
ผ่านการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

4 
(ร้อยละ 80) 

 มีรายงานผลการปรับกรอบการสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรายบุคคล 
(iEAF) ใหม่ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

5 
(ร้อยละ 100) 

มีเอกสารรายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)   - 
 

แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: แฟ้มสะสมงาน “HiPPS 2562” 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากรอบการสั่งสมประสบการณ์ฯ ของ HiPPS 
 ท าเนียบข้าราชการ HiPPS และกรอบการสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรายบุคคล 
(iEAF)  
 กรอบการสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (EAF)  
 ฐานข้อมูลการพัฒนาระบบบริหารก าลังคนกลุ่มสมรรถนะสูง  
งบประมำณ: - 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ เบอร์ติดต่อ : 02 590 7281 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: น.ส.อรพรรณ ใจอุตม์ เบอร์ติดต่อ : 02 590 7263 
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ค ำอธิบำย 
ตัวชี้วัด 5.2 

โครงการบริหารก าลังคนผู้มีทักษะและสมรรถนะสูง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือหากลไกการเตรียม
ก าลังคนคุณภาพตามความต้องการของอย. เพ่ือให้ส านักงานฯ มีการบริหารจัดการข้าราชการก าลังคน
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสามารถวางระบบการบริหารก าลังคนคุณภาพของอย.เองได้ โดย
เริ่มตั้งแต่การวางแผนเพื่อเตรียมก าลังคนคุณภาพ การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาและสั่งสมประสบการณ์
และการติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มก าลังคนคุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออย. ซึ่งก าลังคน
คุณภาพ (Talent) ไม่เพียงแต่เฉพาะข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สู ง หรือ HiPPSเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ข้าราชการผู้มีความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์สูงที่ผ่านการสรรหาคัดเลือกตามระบบการบริหารจัดการ
ก าลังคนคุณภาพ อาทิ ข้าราชการคลื่นลูกใหม่ (New Wave) ข้าราชการที่เป็นนักเรียนทุน ก.พ. เป็นต้น 

 ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หมายถึง ข้าราชการระดับปฏิบัติการถึงช านาญการที่ผ่านการสรรหา คัดเลือก
เข้าสู่ระบบ HiPPS (High Performance and Potential System) เพ่ือพัฒนาและเตรียมบุคลากรผู้มี
ศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบตามต าแหน่งเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

 กรอบสั่งสมประสบการณ์ (EAF) หมายถึง เครื่องมือในการก าหนดแนวทางการพัฒนา การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน การมอบหมายงาน และเส้นทางสายอาชีพในการพัฒนาไปสู่ต าแหน่งเป้าหมาย            
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก าหนดไว้ 2 ประเภท ได้แก่ ด้านบริหาร และด้านวิชาการ 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด (5.2) 
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่

ด ำเนินกำร 
1 วิเคราะห์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) ของส านักงานฯ /กรอบการสั่งสมประสบการณ์

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (EAF) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2560-2562) และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 

2 ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์ การสรรหา วิธีคัดเลือก
บุคลากรเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) ในส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภายในเดือน
มีนาคม 2562 

3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุลากรเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) ใน
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ภายในเดือน
เมษายน 2562 

4 คัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) ในส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ภายในเดือน
พฤษภาคม 2562 

5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและ
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการต่อไป ถือเป็นการสิ้นสุด
กระบวนการสรรหาของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปี พ.ศ.2562 

ภายในเดือน
พฤษภาคม 2562 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด (5.2) 
ชื่อตัวช้ีวัด: ระดับความส าเร็จของการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 
ในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 
(ร้อยละ 20) 

วิเคราะห์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) ของส านักงานฯ /กรอบการสั่งสมประสบการณ์
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (EAF) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2560-2562) และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

2 
(ร้อยละ 40) 

ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์ การสรรหา วิธีคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) ในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562/หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3 
(ร้อยละ 60) 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุลากรเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) ในส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

4 
(ร้อยละ 80) 

คัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) ในส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

5 
(ร้อยละ 100) 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และแจ้งรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการต่อไป ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการสรรหา
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปี พ.ศ.2562 

สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)    - 
 

แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: เก็บแฟ้มที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 
งบประมำณ: - 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: เลขำนุกำรกรม เบอร์ติดต่อ : 02 590 7101 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: น.ส.วรินทร์พัชร ภัทรด าเนิน
รัตน์ 

เบอร์ติดต่อ : 02 590 7101 
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6. โครงกำร Career Path & Succession Planning  

  

 มิติท่ี (ตามแผน HR Scorecard ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564)   
 เป้าประสงค์ (ตามแผน HR Scorecard ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564)   
 ปัจจัย (ตามแผน HR Scorecard ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564)   
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย (ตามแผน HR Scorecard ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564) 

 
ค ำอธิบำย -  แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายถึง รูปแบบ

การเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรระดับต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 สายงาน ได้แก่  
     1) สายงานหลัก เป็นเส้นทางการเติบโตของเภสัชกร และนักวิชาการอาหารและยา ซึ่ง
สนับสนุนให้เติบโต โยกย้าย สลับเปลี่ยน หมุนเวียนงานใน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มก ากับดูแลก่อน หลัง 
ออกสู่ตลาด กลุ่มพัฒนาระบบ กลุ่มก าหนดมาตรฐาน 
     2) สายงานสนับสนุน เป็นเส้นทางการเติบโตนอกเหนือจากสายงานหลัก โดยแบ่งเส้นทางได้
ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานด้านการจัดการ ธุรการ 
และประสานงาน กลุ่มงานด้านบัญชี การเงิน และตรวจสอบภายใน กลุ่มงานด้านการสื่อสาร และ
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานด้านกฎหมาย กลุ่มงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานด้านทรัพยากร
บุคคล     
- แผนสืบทอดต าแหน่ง หมายถึง กระบวนคัดเลือก และจัดเตรียมบุคลากรผู้มีศักยภาพท่ีจะ
ทดแทนต าแหน่งท่ีส าคัญของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท้ังนี้ การจัดเตรียมพัฒนา
บุคลากรดังกล่าวนั้น มีความต่อเนื่องกับการด าเนินการเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด  
ขั้นตอนที ่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
และแผนสืบทอดต าแหน่ง 

ตุลาคม 61 

2 จัดท าโครงการแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสืบ
ทอดต าแหน่งเสนออนุมัติ 

ธันวาคม 61 

3 จัดท า TOR และจัดจ้างท่ีปรึกษา มกราคม62 
4 ประชุมคณะท างานเพื่อสร้างความเข้าใจและวางแนวทางในการ

ด าเนินงาน 
มกราคม-กุมภาพันธ์62 

6 จัดเตรียมฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลากรของ อย.ทุกต าแหน่ง กุมภาพันธ์-มีนาคม62 
7 จัดเตรียม Technical competency ส าหรับการประเมินของแต่ละ

กลุ่มงานและก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินให้มีมาตรฐาน 
มีนาคม-พฤษภาคม62 

8 วิเคราะห์โครงสร้างทุกหน่วยงานใน อย. ร่วมกับคณะท างาน เพื่อท า
ความเข้าใจโครงสร้าง /ต าแหน่งงาน / ลักษณะงานของแต่ละ
ต าแหน่ง 

มีนาคม-พฤษภาคม62 

9 จัดเตรียมต าแหน่งและรายชื่อของผู้ประเมิน /ผู้ถูกประเมิน 
Technical competency ศึกษาท าความเข้าใจสายงานบังคับ
บัญชาของแต่ละต าแหน่งงาน 

มิถุนายน-สิงหาคม62 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด  
ชื่อตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการน าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสืบทอดต าแหน่งไป
ปฏิบัติใช้ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1 
(ร้อยละ 20) 

มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสืบทอด
ต าแหน่ง 

2 
(ร้อยละ 40) 

มีโครงการแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสบืทอดต าแหน่งที่ได้รับอนุมัตแิล้ว 

3 
(ร้อยละ 60) 

มีประชุมคณะท างานเพื่อสร้างความเขา้ใจและวางแนวทางในการด าเนินงาน 

4 
(ร้อยละ 80) 

มีจัดเตรียม Technical competency ส าหรับการประเมินของแตล่ะกลุ่มงานและก าหนด
หลักเกณฑ์ในการประเมินใหม้ีมาตรฐาน 

5 
(ร้อยละ 100) 

มีการเตรียมต าแหนง่และรายชื่อของผู้ประเมิน /ผู้ถูกประเมิน Technical competency 
ศึกษาท าความเขา้ใจสายงานบังคับบญัชาของแต่ละต าแหน่งงาน 

 
 
สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี) 
 
 
 

แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: : แฟ้ม/บันทึกที่เก่ียวข้อง 
งบประมำณ:1,000,000 บำท 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: เลขำนุกำรกรม เบอร์ติดต่อ : 02 590 7231 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: นำงไทรทอง ศิลำภัย เบอร์ติดต่อ : 02 590 7241 
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 มิติที่1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์   
 เป้าประสงค์ที่ 1 มีกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ อย. 
 ปัจจัยที่ 1 นโยบาย แผนงานและมาตรฐานด้าน HR สอดคล้องกับเป้าหมายพันธกิจของส่วนราชการ 
 ตัวชี้วัด 7.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรทุกคนให้เป็นปัจจุบัน 
              7.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ใช้บริการข้อมูลใน DPIS 
 

ค ำอธิบำย ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) หมายถึง สารสนเทศด้านบุคลากรที่เอื้อให้หน่วยงาน
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนและ/หรือด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด 7.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงข้อมูลบุคลำกรทุกคนให้เป็นปัจจุบัน 

ขั้นตอนที ่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 
1 มีการวางแผนการปรับปรุงขอ้มูลในระบบ DPIS ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 
ภายในมกราคม 2562 

2 คัดเลือกข้อมูลที่จะด าเนินการปรบัปรุง ภายในกุมภาพันธ์2562 

3 จัดท าบันทึกให้ข้าราชการตรวจสอบข้อมูลในระบบ DPIS อย่างน้อย 1 
รอบในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ภายในกุมภาพันธ์ 2562 

4 รวบรวมขอ้มูลที่มีการปรับปรงุ/แก้ไขข้อมูลในระบบ ที่เจอข้อผิดพลาด
หรือไม่เป็นปัจจุบัน 

มีนาคม – พฤษภาคม 2562 

5 ปรับปรุงข้อมูลและแจง้ข้อมูลในระบบ DPIS ที่แกไ้ขแลว้เสร็จ และแจ้ง
ข้าราชการที่ขอแก้ไขทราบ 

ภายในมิถุนายน2562 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด 7.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงข้อมูลบุคลำกรทุกคนให้เป็นปัจจุบัน 
 ชื่อตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรทุกคนให้เป็นปัจจุบัน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 
(ร้อยละ 20) 

มีการวางแผนการปรับปรุงขอ้มูลในระบบ DPIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2 
(ร้อยละ 40) 

คัดเลือกข้อมูลที่จะด าเนินการปรบัปรุง 

3 
(ร้อยละ 60) 

จัดท าบันทึกให้ข้าราชการตรวจสอบข้อมูลในระบบ DPIS อย่างน้อย 1 รอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

4 
(ร้อยละ 80) 

รวบรวมขอ้มูลที่มีการปรับปรงุ/แก้ไขข้อมูลในระบบที่เจอข้อผิดพลาดหรือไม่เป็นปัจจุบัน 

5 
(ร้อยละ 100) 

ปรับปรุงข้อมูลและแจง้ข้อมูลในระบบ DPIS ที่แกไ้ขแลว้เสร็จ และแจ้งข้าราชการที่ขอแกไ้ขทราบ 

7. โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร ำนข้อมูลใน DPIS 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด 7.2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ใช้บริกำรข้อมูลใน DPIS 
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 วางแผนการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบ DPIS 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ภายในมิถุนายน 2562 

2 จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบ DPIS 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ภายในกรกฎาคม 2562 

3 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบ DPIS 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ภายในสิงหาคม 2562 

4 รวบรวม และสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ ภายในกันยายน 2562 
5 เสนอผู้บริหารทราบ ภายในกันยายน2562 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด 7.2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ใช้บริกำรข้อมูลใน DPIS 
ชื่อตัวช้ีวัด: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ใช้บริการข้อมูลใน DPIS 
เกณฑ์กำรให้คะแนน :ร้อยละ 
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 68.18 (base line ปี 2561) 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 
(ร้อยละ 20) 

64% 

2 
(ร้อยละ 40) 

65% 

3 
(ร้อยละ 60) 

66% 

4 
(ร้อยละ 80) 

67% 

5 
(ร้อยละ 100) 

68% 

 
สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)  - 
แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: 
 แฟ้มข้อมูล 
งบประมำณ: - 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: นำงทิพยำ  ตั้งสิริสงวน เบอร์ติดต่อ : 02-590-7231 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: นางสาวบงกชเกษ  อินทชัย เบอร์ติดต่อ : 02-590-7099 

 

 

 



 

หน้า 39 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. โครงกำรฝึกอบรมระบบสำรสนเทศ อย. 
 

  มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 เป้ำประสงค ์8 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
 ปัจจัย 12 มีระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย (1) ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบุคลากร 

           (2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ค ำอธิบำย โครงการฝึกอบรม ระบบสารสนเทศของ อย. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงทุกระดับให้มีความรู้

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการใน
สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการฝึกอบรม ระบบสารสนเทศของ อย. เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถใช้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2562 มี โครงการจัดการฝึกอบรม 1 โครงการ 
ดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมระบบ E-meeting โดยจะจัดอบรมจ านวน 10 รุ่น รุ่นล่ะ 30 คน 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด  

ขั้นตอนที่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 จัดท าโครงการอบรม ,ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม มกราคม 2562 
2 จัดท าหนังสือเชิญผู้เก่ียวข้อง, ประชาสัมพันธโ์ครงการ, ส่งใบสมคัร

ผู้เข้าร่วมอบรม 
กุมภาพันธ์ 2562 

3 รวบรวมรายชื่อและเพิ่มสทิธิ์ผู้เข้ารวมอบรม, เก็บตกรายชื่อผู้เข้ารวมอบรม มีนาคม 2562 
4 จัดการฝึกอบรม เมษายน-พฤษภาคม 2562 
5 ประเมินผลการฝึกอบรม มิถุนายน 2562 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวชี้วัด  
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบุคลากร 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1 
(ร้อยละ 20) 

จัดท าโครงการอบรม ,ขออนุมัติโครงการฝีกอบรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2 
(ร้อยละ 40) 

จัดท าหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง, ประชาสัมพันธ์โครงการ, ส่งใบสมัครผู้เข้าร่วมอบรม, รวบรวมรายชื่อ
และเพิ่มสิทธิ์ผู้เข้ารวมอบรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3 
(ร้อยละ 60) 

รวบรวมรายชื่อและเพิ่มสิทธิ์ผู้เข้ารวมอบรม, เก็บตกรายชื่อผู้เข้ารวมอบรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

4 
(ร้อยละ 80) 

จัดการฝึกอบรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5 
(ร้อยละ 100) 

ประเมินผลการฝึกอบรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี) 
แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเป็นผู้จัดเก็บและประเมินผล 
งบประมำณ: 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ  เบอร์ติดต่อ : 02 590 7234 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: นางสาวสุวพัชญ์ ทัยเพียรธรรม เบอร์ติดต่อ : 02 590 7064 
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9. โครงกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมและ 
กำรประเมินประสิทธิผลควำมคุ้มค่ำของกำรฝึกอบรม 

  

 มิติที ่2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 เป้าประสงค์ที่ 9 มีระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม/การพัฒนาบุคคล 
 ปัจจัยที่ 5 กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้องและทันเวลา 

ปัจจัยที่ 7 สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประมาณรายจ่ายเหมาะสมสะท้อน 
ผลิตภาพและคุ้มค่า 
ตัวชี้วัด  
9.1 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการ “การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของส านักงาน” 
9.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ “การประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าหลังการฝึกอบรม 3 เดือน” 
ค ำอธิบำย      การประกันคุณภาพการฝึกอบรม หมายถึง การด าเนินการตามระบบ และกลไกในการ

ควบคุมตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบตามดัชนีตัวบ่งชี้ที่ปรากฏ 
เพ่ือยกระดับการฝึกอบรมให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้ารับการอบรมว่าหลักสูตรการฝึกอบรมนั้นมี
คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้   
     การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรม หมายถึง การประเมินความคุ้มค่า
ของการฝึกอบรมจาก ผู้ที่เข้ารับการอบรมว่ามีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลต่อตัวผู้เข้ารับ
การอบรมมากน้อยเพียงใดจากการประเมินความรู้ และผลงาน โดยผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้
ประเมินตนเอง และมุมมองจากผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับร่วมกัน 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด 9.1 และ 9.2 
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 คณะกรรมการการประกันคณุภาพการฝึกอบรม หารือหลักเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพการฝึกอบรม และหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่าการฝึกอบรม 

มีนาคม-เมษายน 2562 

2 ทบทวนหลักเกณฑ์การประกันคณุภาพการฝึกอบรม และหลักเกณฑก์าร
ประเมินประสิทธิผลและความคุม้ค่าการฝึกอบรม ของส านักงานฯ เพื่อให้
ทุกหน่วยงานภายในส านักงาน ยึดถือและปฏิบตัิตาม 

พฤษภาคม 2562 

3 เสนอหลักเกณฑ์การประกันคณุภาพการฝึกอบรม และหลักเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิผลและความคุม้ค่าการฝึกอบรมให้ผูบ้ริหารอนุมัต ิ

มิถุนายน 2562 

4 ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการประกันคณุภาพการฝึกอบรม (ราย
โครงการ) รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคที่พบตลอดปีงบประมาณ 

กรกฎาคม-สงิหาคม 2562 

5 สรุปภาพรวมการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ อย. กันยายน 2562 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด 9.1  
ชื่อตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ “การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของส านักงาน” 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1 
(ร้อยละ 20) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

2 
(ร้อยละ 40) 

(ร่าง) หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม และหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่าการฝึกอบรม ของส านักงาน  

3 
(ร้อยละ 60) 

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม และหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลและความ
คุ้มค่าการฝึกอบรมที่ผู้บริหารอนุมัต ิ

4 
(ร้อยละ 80) 

มีรายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพการฝึกอบรม (ราย
โครงการ) รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคที่พบตลอดปีงบประมาณ 

5 
(ร้อยละ 100) 

เอกสารสรุปสรุปภาพรวมการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ อย. 

 
 เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด 9.2  

ชื่อตัวช้ีวัด 9.2 ระดับคะแนนของผู้เข้ารับการอบรม “ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินประสิทธิผลควำมคุ้มค่ำหลังกำร
ฝึกอบรม 3 เดือน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เกณฑ์กำรให้คะแนน: ระดับคะแนน (ระดับคะแนน คือ ร้อยละที่ผ่านตามเกณฑ์)  
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับคะแนนเท่ากับ 5 

คะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน (ร้อยละ) 

1 0-20 
2 21-40 
3 41-60 
4 61-80 
5  81-100 

 
สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี) 
 
ระดับคะแนน = ผลคะแนนการประเมินรายบุคคล/จ านวนบุคคลที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด 
แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล:  
 รายงานการประชุมคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม 
งบประมำณ: - 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ เบอร์ติดต่อ : 02 590 7281 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: น.ส.อรพรรณ ใจอุตม์ เบอร์ติดต่อ : 02 590 7263 
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10. โครงกำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
                                  

  

 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เป้าประสงคท์ี่ 13 ความต้องการของหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน ทีมีต่องานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ปัจจัย 10 ความพึงพอใจของข้าราชการต่อนโยบาย มาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงงานการบริหารทรัพยากรบุคคล  (หมายถึง มีกิจกรรมที่ได้รับ
จากผลส ารวจความพึงพอใจมีด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)   

 
ค ำอธิบำย โครงกำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อนโยบำย HR หรือกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร
อย่างเป็นประจ า เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงมาตรการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพในการ
ท างานและบุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด  
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ เช่น 
ผลการส ารวจในปี ที่ผ่านมา สภาพองค์กรในปัจจุบัน 

1-10 พฤษภาคม 2562 

2 จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของหัวหน้ากลุ่มงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลต่องานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน HRM 
ประจ าปีงบประมาณ นั้น 

13-17 พฤษภาคม 2562 

3 จัดส่งแบบส ารวจความพึงพอใจของหัวหน้ากลุ่มงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีต่องานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน HRM 
ประจ าปีงบประมาณ นั้น ไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกส านัก/กอง/กลุ่ม 
และ จัดเก็บแบบส ารวจความพึงพอใจ 

3-14 มิถุนายน 2562 

4 พิจารณาคัดเลือก กิจกรรมที่จะด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และ
แจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

15 กรกฎาคม 2562 

5 จัดท ารายงานสรุปผลเพ่ือเสนอผู้บริหารรับทราบ และจัดส่งส าเนา
มาท่ีกองแผนงานและวิชาการ 

5 สิงหาคม 2562 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด  
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำปรับปรุงงำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล   
เกณฑ์กำรให้คะแนน: ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1 
(ร้อยละ 20) 

มีเอกสาร/หลักฐานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ เช่น ผลการ
ส ารวจในปี ที่ผ่านมา สภาพองค์กรในปัจจุบัน 

2 
(ร้อยละ 40) 

มีแบบสอบถามในการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงานที่มี
ผลต่องานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน HRM ประจ าปีงบประมาณ นั้น 

3 
(ร้อยละ 60) 

มีเอกสารจัดส่งแบบส ารวจความพึงพอใจของหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงานที่มีต่องาน
บริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน HRM ประจ าปีงบประมาณ นั้น ไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกส านัก/
กอง/กลุ่ม และ จัดเก็บแบบส ารวจความพึงพอใจ 

4 
(ร้อยละ 80) 

เอกสาร/บันทึกการพิจารณาคัดเลือก กิจกรรมที่จะด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และแจ้ง
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

5 
(ร้อยละ 100) 

มีรายงานสรุปผลเพื่อเสนอผู้บริหารรับทราบ และจัดส่งส าเนามาที่กองแผนงานและวิชาการ 

 
สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)  - 
 
 

แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: รายงานสรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ: - 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด: นางทิพยา  ตั้งสิริสงวน เบอร์ติดต่อ : 02-590-7231 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ: นางสาวบงกชเกษ  อินทชัย เบอร์ติดต่อ : 02-590-7099 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 45 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

11. โครงกำรบริหำรจดักำรควำมรู ้

  
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 เป้าประสงคท์ี่ 14 มีระบบการจัดการความรู้และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้   
 ปัจจัยที่ ที่ 11 การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา 
 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และวิจัย 
 
ค ำอธิบำย องค์ความรู้หรือนวัตกรรม หมายถึง การสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงาน สามารถน าไปใช้และขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาองค์กรโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ใน
กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การทบทวนหลังปฏิบัติ (AAR) การ
เล่าเรื่อง (Story Telling) เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) ฐานความรู้บทเรียนความส าเร็จ (Lesson 
Learned) เวทีถาม-ตอบ (Forum) เป็นต้น รวมถึงองค์ความรู้/นวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการวิจัย
และงานประจ าสู่การวิจัย (Routine to Research: R2R) 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด  
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 มีการบ่งชี้ความรู้และเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดัน
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของส านัก/กอง/กลุ่มมาด าเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ภายในพฤศจิกายน 2561 

2 แจ้งองค์ความรู้ และแผนการด าเนินงานตามกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กองแผนงานและวิชาการ  

ภายในพฤศจิกายน 2561 

3 ด าเนินงานการตามกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้กองแผนงานฯ ทราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบ Manage file)  

ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561-
มิถุนายน 2562 

4 มีองค์ความรู้/นวัตกรรมอย่างน้อย 1 เรื่อง น าเสนอในเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ภายในกรกฎาคม 2562 

5 จัดท าสรุปองค์ความรู้/นวัตกรรมที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ส่งมายังฝ่ายเลขาฯ  

ภายในสิงหาคม 2562 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด  
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และวิจัย 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1 
(ร้อยละ 20) 

มีเอกสาร/รายงานการประชุม ที่แสดงให้เห็นการบ่งชี้ความรู้และเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การผลักดันความส าเร็จในการปฏิบัติงานของส านัก/กอง/กลุ่มมาด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2 
(ร้อยละ 40) 

มีเอกสารแจ้งองค์ความรู้ และแผนการด าเนินงานตามกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กอง
แผนงานและวิชาการ 

3 
(ร้อยละ 60) 

แผนปฏิบัติการฯ ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารและเผยแพร่ภายใน มกราคม 2562 

4 
(ร้อยละ 80) 

มีเอกสารการติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ 
Managefile)  ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน   

5 
(ร้อยละ 100) 

สรุปองค์ความรู้ที่ส านัก กอง กลุ่ม ได้สร้างขึ้นทั้งหมดเผยแพร่บน Website FDAKM   

สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)  - 
 
 

แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: แบบประเมินและติดตามผล “กำรจัดกำรควำมรู้” 
 ระบบ Managefile ระบบกรม 
งบประมำณ : 95,000 บ. 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ เบอร์ติดต่อ : 02 590 7281 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: นางสาวพัชราพรรณ กิจพันธ์ เบอร์ติดต่อ : 02 590 7270 
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12. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (IDP) ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

  
 มิติที่ 3  
 เป้าประสงคท์ี่  
 ปัจจัยที่  
 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
ค ำอธิบำย แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง แผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคลซึ่งเป็นกรอบหรือแนวทางที่ช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดในสายงานของตน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด  
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 กองแผนงานและวิชาการ ทบทวนและแจ้งเวียนแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ให้ทุกหน่วยงานทราบในหลักการ 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  
ทั้งนี้คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของทุกหน่วยงาน สื่อสารชี้ แจงให้ทุก
หน่วยงานภายในสังกัดทราบแนวทางและวิธีการประเมิน
สมรรถนะ และบุคลากรด าเนินการประเมินตนเอง ส ารวจ
สมรรถนะ (ความรู้ ความสามารถ และทักษะ) ของตน เพ่ือค้นหา
จุดอ่อนและจุดแข็งของตนที่จ าเป็นต้องพัฒนาและตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่   เ พ่ือประเมินผลการปฏิบัติ งานให้
ครอบคลุมถึงทักษะ ความรู้  ความสามารถที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดสมรรถนะที่ต้อง
พัฒนา 

มีนาคม 2562 

2 รวบรวม และประมวลผลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
ในภาพรวมของส านักงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เมษายน-พฤษภาคม 2562 

3 แจ้งเวียนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ของส านักงานฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และผู้ปฏิบัติได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคคล 

มิถุนายน 2562 

4 ก ากับติดตามผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ของ
ส านักงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

มิถุนายน 2562 

5 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP  และเสนอให้ผู้บริหาร
ทราบ  

กรกฎาคม 2562 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด  
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และวิจัย 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเรจ็ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1 
(ร้อยละ 20) 

ทบทวนหลักเกณฑ์ และแจ้งเวียนหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินสมรรถนะ เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 

2 
(ร้อยละ 40) 

ทุกหน่วยงานรวบรวมและประมวลผลการส ารวจสมรรถนะส่งกองแผนงานและวิชาการ และ
กองแผนงานและวิชาการวิเคราะห์ภาพรวม 

3 
(ร้อยละ 60) 

รับฟังความคิดเห็นผลการส ารวจสมรรถนะจ าแนกตามสายงาน 

4 
(ร้อยละ 80) 

ทุกหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรายบุคคล ปี 2563   

5 
(ร้อยละ 100) 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี 2563 เสนอ
ส านักงานอนุมัติและแจ้งเวียน   

สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)  - 
 
 

แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล:  
แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร   โดยส ารวจเจ้าหน้าที่ส านักวานคณะกรรมการอาหารและยาทุกหน่วยงาน 
 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
งบประมำณ :  
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ เบอร์ติดต่อ : 02 590 7281 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: นายธนศักดิ์  ประเสริฐสาร เบอร์ติดต่อ : 02 590 7270 
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13. โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
(Performance Management System : PMS) 

 

 มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เป้าประสงค์ท่ี 12 การมีระบบบริหารผลงาน และมีวิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ซ่ึงเชื่อมโยงกับผลตอบแทน 
 ปัจจัยท่ี 15 มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีรางวัลจูงใจสอดคล้องตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามผลส ารวจความคิดเห็น/ความ

พึงพอใจ 
 

ค ำอธิบำย 13.1 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการบริหารที่เชื่อมโยงการวางแผนยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายขององค์การ การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นความสอดคล้องของผลการปฏิบัติงานของบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบัเป้าหมายรวมของ
องค์กร 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด (4.2) 
ขั้นตอนที ่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่

ด ำเนินกำร 
1 วิเคราะห์ข้อมูลผลส ารวจความคดิเห็น/ความพึงพอใจของปี 2561 มิถุนายน 2562 
2 จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 กรกฎาคม 2562 
3 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบ DPIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
สิงหาคม 2562 

4 รวบรวม และสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ กันยายน 2562 
5 เสนอผู้บรหิารทราบ กันยายน 2562 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด  
ชื่อตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึง
พอใจ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 
(ร้อยละ 20) 

วิเคราะห์ข้อมูลผลส ารวจความคดิเห็น/ความพึงพอใจของปี 2561 

2 
(ร้อยละ 40) 

จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

3 
(ร้อยละ 60) 

ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบ DPIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4 
(ร้อยละ 80) 

รวบรวม และสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ 

5 
(ร้อยละ 100) 

เสนอผู้บรหิารทราบ 

 



 

หน้า 50 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สูตรกำรค ำนวณ    (ถ้ำมี)  - 
 

แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: เก็บแฟ้มที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 
งบประมำณ: - 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: เลขานุการกรม เบอร์ติดต่อ : 02 590 7101 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: น.ส.วรินทร์พัชร  ภัทรด าเนิน
รัตน์ 

เบอร์ติดต่อ : 02 590 7101 
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14. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อร้องทุกข์ร้องเรียน 

  
 มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เป้าประสงค์ท่ี 5 กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้องและทันเวลา 
 ปัจจัยท่ี 7 มีการปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับหรือร้อยละความส าเร็จของการจัดท า 1 SOP/ปีงบประมาณ 
  

ค ำอธิบำย โครงกำรบริหำรกำรจัดกำรข้อร้องเรียนร้องทุกข์ หมายถึง การรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และการ
บริหารจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ การติดตามการปฏิบัติงาน การตอบสนอง การขอรับการชี้แจง
ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน Human Resource Management 
(HRM) เช่น การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ เครื่องราชย์ ฯ ของบุคลากรในส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด  
ขั้นตอนที ่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 1 วัน 
2 ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 1 วัน 
3 ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 15 วัน 
4 เสนอเลขาธิการฯ พิจารณาสั่งการ 1 วัน 
5 แจ้งผู้ร้องทราบ / ยุติเรื่อง 1 วัน 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวชี้วัด  
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับหรือร้อยละความส าเร็จของการจัดท า 1 SOP/ปีงบประมาณ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1 
(ร้อยละ 20) 

สามารถด าเนินการจัดการข้อรอ้งเรียน ทันตามกระบวนการ ภายใน 40 วัน 

2 
(ร้อยละ 40) 

สามารถด าเนินการจัดการข้อรอ้งเรียน ทันตามกระบวนการ ภายใน 35 วัน 

3 
(ร้อยละ 60) 

สามารถด าเนินการจัดการข้อรอ้งเรียน ทันตามกระบวนการ ภายใน 30 วัน 

4 
(ร้อยละ 80) 

สามารถด าเนินการจัดการข้อรอ้งเรียน ทันตามกระบวนการ ภายใน 25 วัน 

5 
(ร้อยละ 100) 

สามารถด าเนินการจัดการข้อรอ้งเรียน ทันตามกระบวนการ ภายใน 20 วัน 
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สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี) - 
 

แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: 
 แฟ้มข้อมูลเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
งบประมำณ: - 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: นำงทิพยำ  ตั้งสิริสงวน เบอร์ติดต่อ : 02-590-7231 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: นางสาวบงกชเกษ  อินทชัย เบอร์ติดต่อ : 02-590-7099 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 53 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

15. โครงกำรส่งเสริมสนบัสนุนกำรสร้ำงกลไกกำรป้องกันกำรทุจริตให้เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภำพ 

 มิติที่ 4 ควำมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 เป้ำประสงค ์13 การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 
การด าเนินการทางวินัยบนหลักการของความสามารถ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักมนุษยธรรม 
 ปัจจัย 16 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
 ตัวชี้วัด  ระดับความส าเร็จการด าเนินการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
ค ำอธิบำย      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและ
มีคุณธรรม ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562-2564 ให้ด าเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาจาก
ปีที่ผ่านมาโดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 3 เคร่ืองมือดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal  Integrity and Transpa- 
rency Assessment  : IIT ) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อ
หน่วยงานของตนเอง ในตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External  Integrity and 
Transparency Assessment  : EIT)  เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการ
ปรับปรุงระบบการท างาน 
           3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล (Open Data  Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด  
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 ทบทวนค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสฯ ตุลาคม –พฤศจิกายน 2561 
2 ประชาสัมพนัธ์ ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ว่าด้วย

จรรยาข้าราชการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.2561                                                                
ธันวาคม 61 – มกราคม 62 

3 ส่งข้อมูลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อตอบแบบส ารวจ Internal  Integrity 
and Transparency Assessment  (IIT) และส่งข้อมูลผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment 
(EIT) ให้ผู้ตรวจประเมินภายในก าหนด 

มีนาคม62 

4 ด าเนินการจัดท าแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  Open Data  
Integrity and Transparency Assessment (OIT)  

เมษายน – พฤษภาคม 62 

5 สรุป รวบรวมและส่งเอกสารหลกัฐานตามเกณฑ์ ปปท.และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องภายในก าหนด 

กรกฎาคม-สิงหาคม 62 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด  
ชื่อตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จการด าเนินการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1 
(ร้อยละ 20) 

มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสฯที่ได้มีการทบทวนแล้ว 

2 
(ร้อยละ 40) 

มีการประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.2561                                                                

3 
(ร้อยละ 60) 

มีข้อมูลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือตอบแบบส ารวจ Internal  Integrity and Transparency 
Assessment  (IIT) และส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT) ให้ผู้ตรวจประเมินภายในก าหนด 

4 
(ร้อยละ 80) 

มีการด าเนินการจัดท าแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  Open Data  Integrity and 
Transparency Assessment (OIT)  

5 
(ร้อยละ 100) 

มีการสรุป รวบรวมและส่งเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ ปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
ก าหนด 

 
สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)   - 
 
 
แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: : แฟ้ม/บันทึกทีเ่กี่ยวข้อง 
งบประมำณ:113,300 บำท 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: เลขำนุกำรกรม เบอร์ติดต่อ : 02 590 7231 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร : นำงไทรทอง ศิลำภัย 
นำงสำวรัชนีกร  ชูเกลี้ยง  

เบอร์ติดต่อ : 02 590 7241 7184 
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16. โครงกำรส่งเสริมค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กำร 

  

 มิติที่ (ตามแผน HR Scorecard ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564)   
 เป้าประสงค ์(ตามแผน HR Scorecard ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564)   
 ปัจจัย (ตามแผน HR Scorecard ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564)   
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย (ตามแผน HR Scorecard ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564) 

 
ค ำอธิบำย ค่านิยมของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้น าโดย

คาดหวังให้บุคลากรปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา     

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด  
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 วิเคราะห์ ทบทวน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือยกร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2561 

2 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

พฤศจิกายน 2561-ธันวาคม 
2562 

3 เสนออนุมัติกิจกรรมหรือแผนในการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 

4 ด าเนินการ ก ากับติดตามกิจกรรมหรือแผนในการส่งเสริมค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร 

กุมภาพันธ์-กันยายน 2562 

5 สรุปและประเมินผลการด าเนินการ เพื่อปรับปรุงการด าเนินการ
ต่อไป เสนอส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กันยายน-ตุลาคม 2562 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด  

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1  
(ร้อยละ 20) 

มีเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ทบทวน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อยกร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

2  
(ร้อยละ 40) 

มีเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการจัดประชุม  

3  
(ร้อยละ 60) 

มีเอกสาร หรือหลักฐานแสดงถึงการอนุมัติแผนในการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

4  
(ร้อยละ 80) 

มีเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการก ากับติดตามกิจกรรมหรือแผนงานในการส่งเสริมค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร 

5  
(ร้อยละ 100) 

มีเอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงถึงผู้บริหารรับทราบผลสรุปและประเมินผลการด าเนินการ  
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สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)         - 
แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: เก็บแฟ้มที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 
งบประมำณ: 32,200 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: เลขำนุกำรกรม เบอร์ติดต่อ : 02 590 7231 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: น.ส.นพรดา  ธุระแพง เบอร์ติดต่อ : 02 590 7102 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

17. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน 

 มิติที่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน 
 เป้ำประสงค์ที่ 18 การปฏิบัติงานมีความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการท างาน 
 ปัจจัย 15 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  16 การจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกจากสวัสดิการที่กฎหมายก าหนด  
  17 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ปละระหว่างข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 

 ตัวชี้วัด  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคคลากรส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

ค ำอธิบำย - ควำมผูกพันของบุคลำกร หมายถึงระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านความรู้สึกและ
สติปัญญา เพื่อให้งาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของส่วนราชการบรรลุผล ส่วนราชการที่มีระดับความ
ผูกพันของบุคลากรสูงแสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีซึ่งท าให้บุคลากรมี
แรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง เพื่อผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ความส าเร็จของส่วนราชการ บุคลากรในส่วนราชการรู้สึกมีความผูกพัน เมื่อพวกเขาพบว่าได้ท าในสิ่ง
ที่ต้องการ และได้รับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เมื่อเขาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเพื่อน
ร่วมงาน และจากสถานที่ท างาน  
- เครื่องมือวัดควำมสุข Happinometer คือเครื่องมือวัดความสุขที่บุคคลสามารถวัดได้ด้วยตนเอง 
เป็นแนวคิดเสมือนการใช้ปรอทมาวัดความรู้สึกและประสบการณ์ที่สะท้อนจากมิติคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง สามารถใช้วัดความสุขของคนท างานได้ในองค์กรทุกภาคส่วน และสามารถทราบค่าคะแนน
เฉลี่ยความสุขของตนเอง หรือค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคคลเป็นภาพรวมระดับองค์กรได้ทันที 
- ประโยชน์ของ Happinometer 

1. บุคคล หรือผู้บริหารองค์กร สามารถน าผลที่ได้มาวางแผนและด าเนินการ บริหารจัดการ
ความสุขของตนเอง หรือคนในองค์กรในทุกระดับได้อย่างถูกจุดและถูกใจ 

2. บุคคลหรือองค์กรสามารถใช้ Happinometer เป็นเครื่องมือในการส ารวจ ติดตาม
ประเมินผล คุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรในองค์กรหรือของตนเองได้เป็นเวลา
ปัจจุบัน (Real time) อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด  

ขั้นตอนที่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 
1 วิเคราะห์/สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อสร้าง

ความผาสุก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ในปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  
ตุลาคม – พฤศจิกายน 61 

2 ส ารวจข้อมูลเพื่อค้นหาปัจจัยแห่งความผาสุกและความผูกพันต่อ
องค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้แบบส ารวจ 
Happinometer 

ธันวาคม- มกราคม ปี 60 

3 ประชุมคณะท างานฯเพื่อจัดท าแผนสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ต่อองค์กร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พฤศจิกายน 61 – มกราคม 
62 

4 - แจ้งเวียนและด าเนินการตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อ
องค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สิงหาคม-กันยายน 62 

5 ติดตาม/สรปุผลการด าเนนิงานตาม สร้างความผาสุกและความผูกพัน
ต่อองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผูบ้ริหารเพื่อ
ทราบ 

กันยายน 62 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด  
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคคลากร
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1 
(ร้อยละ 20) 

มีการวิเคราะห์/สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความผาสุก ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ในปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

2 
(ร้อยละ 40) 

มีการส ารวจข้อมูลเพื่อค้นหาปัจจัยแห่งความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562โดยใช้แบบส ารวจ Happinometer 

3 
(ร้อยละ 60) 

มีการประชุมคณะท างานฯเพ่ือจัดท าแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

4 
(ร้อยละ 80) 

มีการด าเนินการตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

5 
(ร้อยละ 100) 

มีการติดตาม/สรุปผลการด าเนินงานตาม สร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผู้บริหารเพื่อทราบ 

 
สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)  - 
 
 
 
แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: : แฟ้ม/บันทึกที่เก่ียวข้อง 
งบประมำณ:- บำท 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: เลขำนุกำรกรม เบอร์ติดต่อ : 02 590 7231 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: นำงไทรทอง ศิลำภัย    
นส.รัชนีกร  ชูเกลี้ยง 

เบอร์ติดต่อ : 02 590 7241 
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ยุทธศาสตร์ HR-HPs 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 HR-HPs Network 
 
ค ำอธิบำย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของ

ชุมชนที่กระท าการออกมาในลักษณะของการท างานร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม 
ความสนใจร่วม และมีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางกันในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือการปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่ม
ชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดจิตสาธารณประโยชน์ทางสุขภาพโดยรวมของประชาชนโดย
ประชาชน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ผ่านทางงานสื่อสารสาธารณะในรูปแบบต่างๆ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ องค์กรวิชาชีพ องค์กร
ผู้บริโภค และสื่อมวลขน ที่ด าเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด 
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนจากการใช้
แบบสอบถาม หรือระดมสมองจากการประชุม/สัมมนาร่วมกัน เพ่ือให้
เกิดระดับเปิดรับความคิดเห็น ปรึกษาหารือร่วมกัน 

สิงหาคม 2561 

2 ก าหนดขอบเขตและทิศทางของการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย
คณะท างานพัฒนาการมีส่วนร่วมของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และสื่อสารเพ่ือให้เกิดระดับการให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ธันวาคม 2561 

3 ก าหนดให้เกิดคณะท างานภาคประชาชนเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณา
ประเด็นที่พบจากการรับฟังความคิดเห็น แล้วน ามาวางแผนเตรียม
โครงการ เพ่ือให้เกิดระดับการวางแผนร่วมกัน 

มกราคม 2562 

4 น ากิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้นจากคณะท างาน ไปสู่การปฏิบัติโดยกลุ่ม
ตัวแทนประชาชน หรือชุมชน โดยมีการสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 
2562 

5 ติดตามเพ่ือคอยสนับสนุน แก้ไขปัญหารับฟังข้อเสนอแนะจากการ
ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการร่วมกันของคณะท างานภาคประชาชน 
และคณะท างานพัฒนาการมีส่วนร่วมของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ซึ่งน าไปสู่ระดับการปฏิบัติร่วมกัน 

กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 
2562 

 
 
 
 
 

18. โครงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด 
ชื่อตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรด ำเนินงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ   
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 
(ร้อยละ 20) 

ก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน และทบทวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการด าเนินงาน คบส.  

2 
(ร้อยละ 40) 

ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและเป้าหมายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ด าเนินงาน คบส. 

3 
(ร้อยละ 60) 

จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงาน 
คบส. และได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน 

4 
(ร้อยละ 80) 

ด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

5 
(ร้อยละ 100) 

มีการปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับอุปสรรคต่อการด าเนินการ แนวทางการด าเนินงานปีต่อไป และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

 
 
แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 

- รายงานผลการประชุมคณะท างานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

- รายงานผลการประชุมคณะท างานภาคประชาชน 
งบประมำณ : 1,000,000 บาท 
ผู้ก ำกับตัวชี้วัด : นางสาวเสาวณีย์ เกตุบ ารุงพร เบอร์ติดต่อ : 0 2590 7121 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร : นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว 
กลุ่มพัฒนาเครือข่าย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 

เบอร์ติดต่อ : 0 2590 7122 
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ยุทธศาสตร์ HR-HPs 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 HR-HPs Network 
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์              
หลังออกสู่ตลาด 
 

ค ำอธิบำย การพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด คือ 
การพัฒนาความรู้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ด้านการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และการ
สืบสวนประมวลหลักฐาน เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรหลัก ระยะเวลำท่ีด ำเนนิกำร 

1 รวบรวมข้อมูลความต้องการการพัฒนาด้านการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
และการสืบสวนประมวลหลักฐาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ตุลาคม 2561 

2 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการพัฒนาด้านการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
และการสืบสวนประมวลหลักฐาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ตุลาคม 2561 

3 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพก าลั งคนด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 

พฤศจิกายน 2561 

4 จัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค
ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด ปีงบประมาณ 2562 

ธันวาคม 2561 

5 สรุปผลการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วน
ภูมิภาคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด ปีงบประมาณ 
2562 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่วนภูมิภำค 
ในกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลำด 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด 
ชื่อตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของ   
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับความส าเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับความส าเร็จเท่ากับ 5 

ระดับ 
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 
(ร้อยละ 20) 

รวบรวมข้อมูลความต้องการการพัฒนาด้านการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และการสืบสวนประมวล
หลักฐาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2 
(ร้อยละ 40) 

วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการพัฒนาด้านการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และการสืบสวนประมวล
หลักฐาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3 
(ร้อยละ 60) 

จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 

4 
(ร้อยละ 80) 

จัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
หลังออกสู่ตลาด ปีงบประมาณ 2562 

5 
(ร้อยละ 100) 

สรุปผลการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด ปีงบประมาณ 2562 

 
สูตรการค านวณ (ถ้ามี)   - 
 
แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  

1. เอกสาร/รายงานที่เก่ียวข้อง 
2. บันทึกข้อความที่เก่ียวข้อง 
3. เอกสารประกอบการบรรยาย   
4. แบบทดสอบความรู้ผู้เข้ารับการอบรม (ก่อนและหลังการอบรม)/รูปถ่าย 
5. ผลจากการประเมินผู้เข้ารับการอบรมฯ ตามแบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม  

(Pre –test และ Post- test) 
งบประมำณ : 1,200,000 บาท 
ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการ กอง คบ. อย. เบอร์ติดต่อ : 02-5907394 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร : นางอรัญญา เทพพิทักษ์  
กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด กอง คบ.  

เบอร์ติดต่อ : 02-5907398 
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20. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะทำงกำรบริหำร (Management Competencies) 

  
 มิติที่ (ตาม ก.พ.) 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่ 3 

การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์การโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถเป็น
ผู้น าตนเอง ผู้น าทีม ผู้น าองค์การและผู้น าเครือข่าย 

 เป้าประสงค์ (ตาม ก.พ.) ผู้น าทุกระดับของทุกส่วนราชการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถผลักดันองค์การไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปัจจัยที่  (ตาม ก.พ.)  11 การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา 
 ตัวชี้วัด (ตามแผน HR Scorecard ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564) ใหม-่นอกแผน 
ค ำอธิบำย สมรรถนะทางการบริหาร  (Management Competencies) เป็นสมรรถนะที่ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับสามารถน ามาใช้ประเมิน/พัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าที่มีความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะตามที่ก าหนด ชุดของสมรรถนะทางการบริหาร  ประกอบด้วย        
1) วิสัยทัศน์ (Visioning) หมายถึง ความสามารถในการก าหนดทิศทาง ภารกิจและเป้าหมายการ
ท างานที่ชัดเจน และความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพ่ือให้ภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์  2) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) หมายถึงความเข้าวิสัยทัศน์และ
นโยบายภาครัฐและสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้ 3) ศักยภาพเพ่ือน าการ
ปรับเปลี่ยน (Change Leadership) หมายถึงความสามารถในการกระตุ้นหรือผลักดันหน่วยงาน
ไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสาร ให้ผู้ อ่ืนรับรู้ เข้าใจ และด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง 4) การควบคุมตนเอง (Self control) หมายถึงความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจถูกยั่วยุหรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือ
ต้องท างานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่าง
ต่อเนื่อง 5) สภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึงความสามารถหรือความตั้งใจที่จะรับบทในการ
เป็นผู้น าของกลุ่ม ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการท างานให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็ม
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ  

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด  
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลัก ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

1 ส ารวจประวัติการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของกลุ่มเป้าหมาย  ธค. 61 

2 จัดกลุ่มและวางแผนการพัฒนา ธค. 61 - มค. 62 

3 สรรหา/คัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะ ธค. 61 - มค. 62 

4 จัดการพัฒนาตามสมรรถนะ มค. 62 

5 ประเมินผลการพัฒนา มีค. 62 

หมำยเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดหลักสูตรการพัฒนาในสมรรถนะศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
(Change Leadership) จ านวน 1 หลักสูตร (เป็นโครงการน าร่อง) 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวช้ีวัด  
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ชื่อตัวชี้วัด  ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำสมรรถนะทำงกำรบริหำร 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ระดับควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย :  4 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1 
(ร้อยละ 20) 

มีผลการส ารวจประวัติการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้บริหารระดับ
ส านัก/กอง และ/หรือรองผู้อ านวยการ) 

2 
(ร้อยละ 40) 

มีผลจัดกลุ่มจากการส ารวจและเอกสารการจัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะ 

3 
(ร้อยละ 60) 

มีผลการสรรหา/คัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะ 

4 
(ร้อยละ 80) 

มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม) 

5 
(ร้อยละ 100) 

มีผลการประเมินผลการพัฒนา (ตามเกณฑ์ประเมินผลหลังการฝึกอบรม) 

สูตรกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)  
    ไม่มี 
 

แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: แฟ้มโครงการของกลุ่มวิจัยและจัดการความรู้  กองแผนงานและวิชาการ 

งบประมำณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด: เลขานุการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เบอร์ติดต่อ : 02 590 7241 

ผู้รับผิดชอบแผนงำน โครงกำร: น.ส.ภวัญญา  มีม่ังคั่ง เบอร์ติดต่อ : 02 590 7265 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บทที่ 5 
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แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล 
***************** 

การก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี เป็นกิจกรรมส าคัญที่มุ่งรวบรวม
ข้อมูลการด าเนินการ และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอให้คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ได้ทราบการด าเนินงานในแผนงาน/โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ เป็นระยะๆ ซึ่งการก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนเป็นระบบ ย่อมเป็นการ
ประกันถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา จึงเห็นควรก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและความเป็นไปได้ของผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ต้อง
แก้ไข ปรับปรุงต่อไป 

 เพ่ือพัฒนาระบบ/วิธีการ/กระบวนการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 เพ่ือรายงานสถานการณ์ปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  

                       (คณะท างานการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 
4.0) ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร) 
5.1 กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  (HR-HPs 4.0) รายไตรมาส
มายังระบบรายงานเอกสารส่วนกลาง (ManageFile ระดับกรม) รอบ 3 6 9 และ 12 เดือน พร้อมระบุปัญหา และ
อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี) และน าส่งรายงานผลกลับมายังกองแผนงานและวิชาการ ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของ
เดือน ก.ย./ต.ค. 2561 และ 2562 ม.ค. เม.ย. ก.ค. เป็นต้น  

รำยละเอียด ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
การก ากับติดตามรอบ 3 เดือน**      
การก ากับติดตามรอบ 6 เดือน**      
การก ากับติดตามรอบ 9 เดือน      
การก ากับติดตามรอบ 12 เดือน      

หมำยเหตุ : ** หมายถึง ไตรมาสที่ 1 และ 2 อาจมีการก ากับติดตามไปในคราวเดียวกันช่วงปลายไตรมาสที่  2 
หากแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับอนุมัติล่าช้ากว่าก าหนด 

             กองแผนงานและวิชาการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) รายไตรมาส ในระบบรายงานเอกสารส่วนกลาง 
(ManageFile ระดับกรม) และสรุปเพ่ือเสนอที่ประชุมคณะท างานฯ ในเดือนเมษายนและสิงหาคม พ.ศ. 2562 
เพ่ือทราบ และให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี) ของแผนงาน  / 
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.2 กำรประเมินผล  
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คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ก าหนดให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เป็น 3 ระยะ คือ  

 ระยะรอบ 6 เดือน ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ช่วง 6 เดือน
แรก (ก.ย. 61 - มี.ค. 62) เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ค้นหาแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินงาน ตลอดจนแผนงาน/โครงการ 

 ระยะรอบ 9 เดือน ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ช่วง 9 เดือน
แรก (ก.ย. 61 - มิ.ย. 62) เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ค้นหาแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินงาน ตลอดจนแผนงาน/โครงการ 

 ระยะสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) : สรุปผลการด าเนินงานทั้ง
โครงการในรอบ 11/12 เดือน (นับผลงานสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62) พร้อมกับปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในภาพรวม พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของแผนปฏิบัติการ
การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ผ่านกระบวนการ และความส าเร็จของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในแต่ละมิติ ปัจจัย 
เป้าประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
  
รำยละเอียด ไตรมำสที่ 

1 
ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 

4 
การประเมินผลรอบ 6 เดือน     
การประเมินผลรอบ 9 เดือน     
การประเมินผลรอบ 11/12 เดือน 
(ระยะสิ้นสุดแผนงาน/โครงการตามปีงบประมาณ) 

    

       จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกิจกรรมการ
ก ากับติดตามและประเมินผล สรุปเสนอผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาปรับปรุง และแก้ไขระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถัดไป 
 
5.3 ขั้นตอนกำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ (HR-HPs 4.0) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
                   แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประกอบด้วย
ทั้งหมด 5 มิติ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนั้น แต่ละมิติ คิดเป็นร้อยละ 20 ของแผนปฏิบัติการฯ 
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 ในแต่ละมิติ ถูกน ามากระจายคะแนนตามจ านวนตัวช้ีวัด และก าหนดให้แต่ละมิติมีคะแนนเต็มเท่ากับ
ร้อยละ 100 โดยในแต่ละมิติ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดจ านวน X ตัว 
 ตัวช้ีวัดแต่ละตัว มีคะแนนเต็มเท่ากับร้อยละ 100 เช่นกัน 
 
 

   
 
 
 
 

 วิธีคิด น าคะแนน (ร้อยละ) ของแต่ละตัวช้ีวัด ที่ประเมินตามแผนงาน/โครงการที่ได้มารวมกันเพื่อหา
คะแนนรวมเฉลี่ย (ร้อยละ) ของมิตินั้นๆ   
 น ามาคิดบัญญัติไตรยางศ์ หากมีคะแนนเต็มของ 1 มิติ (ร้อยละ 20) จะได้เท่าไหร่ จากนั้นน าคะแนน 
(ร้อยละ) ของทั้ง 5 มิติรวมกัน เพื่อประเมินผลแผนปฏิบัติฯ ภาพรวม เช่น มิติที่ 1 ประกอบด้วย 4 
ตัวช้ีวัด ได้คะแนนในแต่ละตัวช้ีวัด ดังนี้ โครงการที่ 1 ได้ร้อยละ (A),  โครงการที่ 2 ได้ร้อยละ (B), 
โครงการท่ี 3 ได้ร้อยละ (C) และโครงการท่ี 4 ได้ร้อยละ (D) ดังนั้น 

 
 
 
 
 

มิติท่ี 1 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ... (Yi).......ของแผนปฏิบัติการฯ  
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนนรวม (ร้อยละ) (Yi + Yii + Yiii + Yiv + Yv = Ytotal) 

มิติที่ จ ำนวน (ตัวชี้วัด) ในแต่ละมิต ิ
มิติที่ 1 Xi 
มิติที่ 2 Xii 
มิติที่ 3 Xiii 
มิติที่ 4 Xiv 
มิติที่ 5 Xv 
 

บัญญตัิไตรยางศ์ :  
     คะแนนเต็มร้อยละ 100 ได้เท่ากับ (Xi)  
หากคะแนนเต็ม ร้อยละ 20  เทียบได้เท่ากับ      20 x (Xi)    =  (Yi) 
                        100  

  มิติท่ี 1 ได้คะแนนรวม    =     [(A)+(B)+(C)+(D)]   = (Xi) 
 (คะแนนเต็ม : ร้อยละ 100)               4 
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 กำรติดตำม หมายถึง กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะๆ 
ว่าเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ พร้อมทั้งมีการรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น อันอาจท าให้ผลงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 กำรประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการใช้ดุลยพินิจ และค่านิยมในการพิจารณาตัดสิน
คุณค่าความเหมาะสม ความคุ้มค่า หรือผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณ์โครงการ หรือสิ่งอื่นใด หลังจากที่ได้มีการ
เปรียบเทียบผลที่วัดได้ โดยวิธีการใด ๆ ก็ตามกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 กำรติดตำมและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของ
แผนงานหรือโครงการต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยมีการรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยำมศพัท์ 

ร้อยละ จัดอยู่ในระดับ 
91 - 100   ดีมาก 
81 - 90 ด ี
71 – 80 ปานกลาง 
61 - 70 พอใช้ 
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 60 ควรปรับปรุง 
 



 

หน้า 69 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อแผนงำน โครงกำร................................................................................................................................................ 
ชื่อตัวช้ีวัด.................................................................................................................................................................. 
เป็นแผนงำน โครงกำรล ำดับท่ี .............. ตัวช้ีวัดล ำดับท่ี .......... ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2562 
1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีได้ด ำเนินกำรแล้ว (ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ) 
ขัน้ตอนที ่ กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร 

1  
2  
3  
4  
5  

2. ผลกำรด ำเนินงำน (พร้อมระบุวัน เดือน ปีที่ด าเนินงาน) 
......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. ..

....................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
แหล่งข้อมูล วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
3. งบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ (ตลอดโครงการ)                       
    ไม่มีงบประมาณ                       
    มีงบประมาณตามท่ีได้รับอนุมัติ                   จ านวน  ................................................... บาท 
            งบประมาณที่ใช้จริง  ………..………………..……..…………... บาท                   
4. ปัญหำและอุปสรรคท่ีพบท่ีท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ล่ำช้ำ (โปรดระบุ) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตัวอย่ำงแบบรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ (HR-HPs 4.0) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ไตรมำสที่    1 (1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 61)   2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 62)   3 (1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 62)   4 (1 ก.ค.-30 ก.ย. 62) 
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5. ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง พัฒนำกำรด ำเนินงำน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
ส่วนท่ี 2 โปรดตอบเฉพำะในกรณีท่ีโครงกำรของท่ำนด ำเนินกำรเสร็จสิ้นครบทุกกระบวนกำรเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว  
โปรดตอบในกรณีที่เป็นกำรติดตำมในไตรมำสที่ 4 (ไตรมำสสุดท้ำยของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562) 
            คิดเป็นความส าเร็จร้อยละ ............................ ของแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏบิัติการฯ พ.ศ. 
2561 
-หรือ- 
           คิดเป็นความส าเร็จระดับท่ี 1/2/3/4/5 ของแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2562 
ดังนั้น 
       ผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวช้ีวัด 
       ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามตัวช้ีวัด (โปรดระบุเหตุผล) 
                   เนื่องจาก โปรดระบุเหตุผล
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..........……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….  
                   
                                                                      ลงช่ือ  ……………………………………..............   

        (……………………………………………………..) 
                                ผู้รายงาน 
                           วันท่ีรำยงำน…..… …………… ………… 
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ภำคผนวก ก 
ปฏิทินกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ (HR-HPs 4.0)  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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           ปฏิทินกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนผลิตภัณฑ์สขุภำพ (HR-HPs 4.0)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ล ำดับ 

 
งำน หรือ โครงกำร กิจกรรม ขั้นตอน 

ระยะเวลำ 

 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 ผู้เกี่ยวข้อง  

ผู้รับผิดชอบ ก.ย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1 -สรุปผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-จัดท า (รา่ง) แผนปฏบิัติการฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  และสอดคล้องกับ
นโยบาย และแผนกลยุทธ์ฯ ระยะ 5 ปี ของส านักงานฯ  

ส.ค. – ก.ย. 
61 

 
X X 

           

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการ 

(กอง ช./สล./IT) 
2 เสนอ (ร่าง) แผนปฏบิัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้คณะท างานฯ ให้ความ

เห็นชอบ และรับทราบ (ร่าง) เพือ่ขออนมุัติจากผู้บริหาร 
ต.ค. 61  

X 
           

คณะท างานฯ / 
ฝ่ายเลขานุการฯ 

3 แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร  และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

ต.ค. - พ.ย. 
61 

 
X X 

          
ฝ่ายเลขานุการฯ
คณะท างานฯ 

4 ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการด าเนินกจิกรรมตามขั้นตอน/กระบวนการที่ได้วางแผนไว้ ต.ค. 61 
- ก.ย. 62 

 
 

           

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการ 

(กอง ช./สล./IT) 
5 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รายไตรมาส 
ทุก 3 เดือน  

   
X 

  
X 

  
X 

 
X 

คณะท างานฯ / 
ฝ่ายเลขานุการฯ 

6 จัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติ-การฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปัญหา อุปสรรค และวาระอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งกบังาน
บริหารทรัพยากรบุคคล  

เดือน เม.ย.
และ ส.ค. 

2562 
โดยประมาณ 

 

      
X 

   
X 

 คณะท างานฯ / 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/

โครงการ 
(กอง ช./สล./IT/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวขอ้ง) 

7 ประเมินผล (ภาพรวม) การด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ก.ย. - ต.ค. 
62 

 
           

X 

8 สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงาน
คณะท างานฯ เพื่อทราบ/พจิารณาประเด็นที่เป็นปัญหา/อุปสรรค และเพือ่เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการในปีถดัไป  

ก.ย. - ต.ค. 
62 

 

           
X 

9 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แจ้ง
ผู้บริหารเพื่อรับทราบ (ภายในเดือน ต.ค. 2562) 

ต.ค. 62  

            
คณะท างานฯ / 
ฝ่ายเลขานุการฯ 
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ภำคผนวก ข 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ที่ 636 2560 
เ   เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนจดัท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลด้ำนผลิตภัณฑ์สขุภำพ 

(Human Resource - Health Products 4.0: HR-HPs 4.0) 
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-ส ำเนำคู่ฉบับ- 
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ที ่๖๓๖/๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
(Human Resource - Health Products ๔.๐: HR-HPs ๔.๐) 

  

 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People excellence) เป็น ๑ ในยุทธศาสตร์หลักของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของกระทรวงสาธารณสุขและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยให้ความส าคัญ
ถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของ
องค์กร ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและบทบาท หน้าที่  ของข้าราชการในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Human Resource - Health Products ๔.๐: HR-HPs ๔.๐) บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรปรับปรุงองค์ประกอบคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยออกค าสั่งดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑. ให้ยกเลิกค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๔๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  
   ข้อ ๒. ให้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 

  ๑.๑ รองเลขาธิการฯ ที่ก ากับ ดูแลงานด้านบุคลากร (CHRO)                              ประธานคณะท างาน  
  ๑.๒ เลขานุการกรม หรือผู้แทน                   ผู้ท างาน 
  ๑.๓ ผู้อ านวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ หรือผู้แทน           ผู้ท างาน 
  ๑.๔ ผู้อ านวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด หรือผู้แทน           ผู้ท างาน 
  ๑.๕ ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ หรือผู้แทน            ผู้ท างาน 
  ๑.๖ ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค หรือผู้แทน          ผู้ท างาน 
  ๑.๗ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ         ผู้ท างาน 
 ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น หรือผู้แทน 
  ๑.๘ ผู้อ านวยการส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย หรือผู้แทน                            ผู้ท างาน                                                             
  ๑.๙ ผู้อ านวยการส านักด่านอาหารและยา หรือผู้แทน           ผู้ท างาน 
  ๑.๑๐ ผู้อ านวยการส านักยา หรือผู้แทน             ผู้ท างาน 
  ๑.๑๑ ผู้อ านวยการส านักอาหาร หรือผู้แทน            ผู้ท างาน 
  ๑.๑๒ หัวหน้ากลุ่มกฎหมายอาหารและยา หรือผู้แทน           ผู้ท างาน 
  ๑.๑๓ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน                  ผู้ท างาน 

 
๑.๑๔ ผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูล..…./๒  
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-๒- 

  ๑.๑๔ ผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ หรือผู้แทน           ผู้ท างาน 
  ๑.๑๕ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือผู้แทน            ผู้ท างาน        
  ๑.๑๖ ผู้อ านวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ       ผู้ท างาน 
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือผู้แทน 

๑.๑๗ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือผู้แทน        ผู้ท างาน 
  ๑.๑๘ ผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือผู้แทน           ผู้ท างาน 
  ๑.๑๙ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ หรือผู้แทน            ผู้ท างาน 
  ๑.๒๐ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน หรือผู้แทน              ผู้ท างาน 
  ๑.๒๑ หัวหน้าศูนย์คุณภาพและวิทยบริการ หรือผู้แทน           ผู้ท างาน 
  ๑.๒๒ หัวหน้าศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ หรือผู้แทน                   ผู้ท างาน 
  ๑.๒๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี หรือผู้แทน                             ผู้ท างาน  
  ๑.๒๔ หวัหน้ากลุ่มวิจัยและจัดการความรู้ หรือผู้แทน          ผู้ท างานและเลขานุการฯ 
  ๑.๒๕ ผู้แทนกลุ่มวิจัยและจัดการความรู้                ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขาฯ 
   
๒. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๒.๑   ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ ก าหนดแนวทาง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๒.๒   ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.๓   จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และแผนอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร  

๒.๔   ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

๒.๕   เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐                          

          
 
 
 
        (ลงชื่อ)  นายสุรโชค  ตา่งวิวัฒน์ 
            (นายสุรโชค  ต่างววิัฒน์) 

                                                รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน 
                                            เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

รับรองส าเนาถูกต้อง 
พัชราพรรณ กิจพันธ ์

      (นางสาวพัชราพรรณ กิจพันธ์) 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

 


