รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร 1.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 1.1.1 สร้างระบบสืบทอดตาแหน่ง และพัฒนาบุคลากรให้มี
บุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับ Management : HRM) ในเรื่องค่าตอบแทน การสรรหาบุคลากร และ ศักยภาพสูง และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับ
การเปลี่ยนแปลง
การสืบทอดตาแหน่ง (Succession plan / Talent Management) องค์กร
1.2 เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 1.2.1 Job rotation / Transfer
Development : HRD)
1.3.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
แผนงานที่ 1-15 (ยกเว้นแผนงานที่ 6) 1.3 เพื่อวางแผนทรัพยากรบุคคล (Human Resource Planning)
2. ปรับโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย
2.1 เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
2.1.1 ปรับโครงสร้างองค์กรและการคิดค่างาน การบริหาร
สอดรับกับยุทธศาสตร์
2.2 เพื่อปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้าง และบทบาทของหน่วยงานให้รับ จัดการองค์กรด้วย Digital & Lean Mindset ให้มีหน่วยงาน
กับกลยุทธ์ขององค์กร และรองรับการแข่งขัน (Organization Design) รองรับแผนยุทธศาสตร์ที่สาคัญโดยมี Job Description ที่
2.3 เพื่อให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนได้รวดเร็วต่อเนื่อง และทันสมัย
ชัดเจน
(Agility management)
2.3.1 จัดทาโครงการพัฒนาธุรกิจ (Business Development
แผนงานที่ 16-18
Project) แทนการจัดตั้งหน่วยงานถาวร
3. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร Core 3.1 เพื่อเป็นการนาค่านิยมสู่การปฏิบัติ
3.1.1 สร้างเวทีการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
Value สู่การปฏิบัติ
3.2 เพื่อบูรณาการระบบการทางาน (Teamwork)
3.2.1 เพิม่ ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
3.3 เพื่อสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมองค์กร (Innovation Culture)
3.4.1 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 Good governance
3.4 เพื่อให้เป็นองค์กรที่บริหารตามหลักธรรมาภิบาล / Good
 Owner ship
governance
 People Trust
แผนงานที่ 19-20
4. พัฒนาระบบการบริหาร Digital
4.1 Digital Transformation
4.1.1 นาเทคโนโลยี Digital ทดแทนการทางานโดยใช้เอกสาร
4.2 เพื่อขับเคลื่อนและบริหารจัดการด้วยข้อมูล
4.2.1 พัฒนาระบบ BI ให้ตอบสนองความต้องการข้อมูลอย่าง
แผนงานที่ 6
เพียงพอ และทันเวลา
เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ด้าน HCM 1. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ การติดตามผลการดาเนินงาน (HCM Strategy – HCM 1.1)
2. การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรแต่ละกลุ่ม (HCM 2.2)
3. การเรียนรู้และการพัฒนา (HCM 3.1)
4. บทบาทของสายงาน HR และการสนับสนุนจากผู้บริหาร (HCM 4.4)

1
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ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ และในภาพรวมของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์องค์กรที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประมาณการผลการดาเนินงาน
ระยะ 12 เดือน (ร้อยละ)

สร้างระบบสืบทอดตาแหน่ง และพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูง และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่
กับองค์กร

87%

Job rotation / Transfer

100%

มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

100%

ปรับโครงสร้างองค์กรและการคิดค่างาน การบริหาร
จัดการองค์กรด้วย Digital & Lean Mindset ให้มี
หน่วยงานรองรับแผนยุทธศาสตร์ที่สาคัญโดยมี Job
Description ที่ชัดเจน

80%

จัดทาโครงการพัฒนาธุรกิจ (Business Development
Project) แทนการจัดตั้งหน่วยงานถาวร

100%

สร้างเวทีการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ

100%

พัฒนาระบบ BI ให้ตอบสนองความต้องการข้อมูลอย่าง
เพียงพอ และทันเวลา

100%

ค่าเฉลี่ย

95.28%

2
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ผลการดาเนินงานและระดับความสาเร็จ ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563 ระยะ 12 เดือน (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63)
ผลการดาเนินงาน ระยะ 12 เดือน
(1 ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63)
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 สร้างระบบสืบทอดตาแหน่ง และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร
1. แผนการวิเคราะห์อัตรากาลังขององค์กร (ตาม
ผลการวิเคราะห์อัตรากาลังส่วน แผนอัตรากาลัง 3 ปี
แผนอัตรากาลังระยะ 1 ปี และแผนอัตรากาลังระยะยาว 3 ปี
หน่วยงานเป้าหมาย)
ขาดและส่วนเกินของหน่วยงาน (2563 – 2565)
กองการเจ้าหน้าที่
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
2. แผนงานศึกษามูลค่างานตามโครงสร้างและขอขยาย นาเสนอการขอปรับปรุง
ภายใน Q4 ปี 2563
นาเสนอโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างตามผล
เพดานโครงสร้างเงินเดือน
โครงสร้างเงินเดือน
การศึกษาต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
กองการเจ้าหน้าที/่ กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานและลูกจ้างตามผล
การศึกษาต่อ คกก.อภ.
3. แผนงานการปรับปรุงข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับหรือระเบียบที่
3 เรื่อง
ประกาศใช้ข้อบังคับและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับสวัสดิการที่ได้รับ
กับสวัสดิการ
เกี่ยวข้องกับสวัสดิการได้รับ
อนุมัติจานวน 3 เรื่อง
กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์
อนุมัติ
1. เงินช่วยเหลือบุตรผู้ปฏิบตั ิงาน
2. การให้ผู้ปฏิบัติงานกู้เงิน
3. การช่วยเหลืองานศพของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว
4.แผนการสร้างระบบเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าใน
ภายใน Q4 ปี 2563
ดาเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันคัดเลือกงานที่เหมาะสม
กองการเจ้าหน้าที/่ กองพัฒนาบุคลากร
อาชีพตามกลุ่มของงาน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม

5. แผนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการระบบสรรหา
ให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

จานวนครั้งของการสรรหาและ
คัดเลือกต่อปี

จานวน 3 รอบต่อปี

ดาเนินการสรรหาและคัดเลือก 1 ครั้ง พร้อมมีแนวทางการ
ดาเนินการสรรหาช่วง Covid - 19

7. แผนงานปรับระบบประเมินผลของหัวหน้าแผนกหรือ ความคืบหน้าในการดาเนินการ
เทียบเท่าโดยใช้ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)
ตามระยะเวลาที่กาหนด

ภายใน Q4 ปี 2563

ร้อยละการดาเนินการได้ตามแผน 60%

ภายใน Q2 ปี 2563

ดาเนินกิจกรรมยกระดับความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง
องค์การเภสัชกรรมได้ครบตามแผนที่กาหนด

กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่

8. แผนการยกระดับปรับปรุงความผูกพันของพนักงาน
และลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม ปี 2563
กองแรงงานสัมพันธ์และวินัย

แผนงานการสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรและดาเนินการ
ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ

ระดับ
ความสาเร็จ
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กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม
9. แผนการสารวจความผูกพันของบุคลากร

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กองแรงงานสัมพันธ์และวินัย

รายงานผลการศึกษาความ
ผูกพันของบุคลากร

ภายใน Q4 ปี 2563

10. แผนการจัดวางระบบและปรับปรุง ระเบียบ/
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ระเบียบ/ข้อบังคับที่ได้รบั อนุมัติ อย่างน้อย 3 เรื่อง
แก้ไขปรับปรุง

กองแรงงานสัมพันธ์และวินัย

11. แผนพัฒนาผู้สบื ทอดตาแหน่งงานสาคัญ
กองการเจ้าหน้าที/่ กองพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 1.2.1 Job rotation / Transfer
12. แผนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
กองการเจ้าหน้าที่

จานวนผู้สบื ทอดตาแหน่งงาน
สาคัญ

อย่างน้อย 2 คนต่อ
ภายใน Q4 ปี 2563

จานวนครั้งที่มีการสับเปลี่ยน
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

ดาเนินการทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ 1.3.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
13. แผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับ
1) ความสาเร็จของการ
ยุทธศาสตร์และทิศทางธุรกิจขององค์กร
ดาเนินการตามแผน /
กองพัฒนาบุคลากร
2) ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ น
เกณฑ์ประเมินความรู้
14. แผนงานส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้
แผนการดาเนินการจัดการองค์
กองพัฒนาบุคลากร
ความรู้ประจาฝ่าย
15. แผนการพัฒนาคนเก่งขององค์กร (GPO talent
GPO Talent รุ่น 2
รุ่นที่ 2)
กองการเจ้าหน้าที/่ กองพัฒนาบุคลากร

1) 90% ของแผนการ
ฝึกอบรมฯปี 2563
2) 90% ของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
18 ฝ่าย

ผลการดาเนินงาน ระยะ 12 เดือน
(1 ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63)
รายงานผลการวิจยั ความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานและ
ลูกจ้างประจาปี 2563 พร้อมแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาระยะสั้น ระยะยาว
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อยกระดับความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง

ประกาศใช้ข้อบังคับและระเบียบที่ได้รบั อนุมัติ
จานวน 3 เรื่อง
1. การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5)
2. การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผูป้ ฏิบัตงิ านองค์การเภสัชกรรม
(ฉบับที่ 2)
3. ลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม (ฉบับที่ 9)
5 ตาแหน่งสาคัญ จานวนผู้สืบทอด 10 คน
ดาเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานแล้ว 2 ครั้งต่อปี

95%, 90%

1 กิจกรรม GPO KM and Innovation

ประมาณ 20 คน
1 รุ่น (ประมาณ 20 คน)

4

ระดับ
ความสาเร็จ

เอกสารแนบ 1

5

ผลการดาเนินงาน ระยะ 12 เดือน
ระดับ
(1 ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63)
ความสาเร็จ
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 ปรับโครงสร้างองค์กรและการคิดค่างาน การบริหารจัดการองค์กรด้วย Digital & Lean Mindset ให้มีหน่วยงานรองรับแผนยุทธศาสตร์ที่สาคัญโดยมี Job Description ที่ชัดเจน
16. แผนการปรับโครงสร้างองค์กรระดับ Micro ให้
โครงสร้างองค์กร ระดับ Micro ภายใน Q4 ปี 2563
อยู่ระหว่างดาเนินการอนุมัติโครงสร้าง
รองรับการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผน
ที่ปรับปรุง
เอกสารอ้างอิง
ธุรกิจ (Organization Design)
มติที่ประชุมคณะทางานฯ
กองการเจ้าหน้าที่
มติคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างฯ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม

17. แผนการส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยมที่ดี (Core
Value) /วัฒนธรรม (Culture) ขององค์กร

ตัวชี้วัด

: แผนการส่งเสริมพฤติกรรม
และกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม

เป้าหมาย

ภายใน Q4 ปี 2563

แผนการส่งเสริมพฤติกรรมและกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม

กองพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 2.3.1 จัดทาโครงการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Project) แทนการจัดตั้งหน่วยงานถาวร
18. แผนงานการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ใน ข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตร 2 มหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร ร่วมกับ
กองพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 สร้างเวทีการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
19. แผนงานสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
มีเครือข่ายกับหน่วยงาน
กองพัฒนาบุคลากร
ภายนอก

1 หน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์ 4.2.1 พัฒนาระบบ BI ให้ตอบสนองความต้องการข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา
6. แผนการพัฒนาระบบ HR Analytic
ได้ฐานข้อมูลของฝ่ายทรัพยากร มีระบบฐานข้อมูลอย่าง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บุคคล
น้อย 1 ระบบ

2 มหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง Design Thinking
2. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง โครงสร้าง RA
> 1 หน่วยงาน
1. บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
เรื่อง Core Value และ Knowledge Management
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เรื่อง scrum master
มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล

เอกสารแนบ 1

เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ด้าน HCM
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัด

HCM 1.1 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ การติดตามผลการดาเนินงาน
HCM 1.1-1 จัดทาแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ด้านบริหาร แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้าน
และพัฒนาทุนมนุษย์ (HCM Strategy) ประจาปี
บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
งบประมาณ 2564-2568 และแผนปฏิบัติการประจาปี (HCM Strategy) และ
งบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการประจาปี ได้รับ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ความเห็นชอบจาก คกก.อภ.
HCM 1.1-2 แผนการติดตามและประเมินผลการ
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (HCM
ประจาปี 2563
Strategy)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน ระยะ 12 เดือน
(1 ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63)

ก่อนเริ่มปีบัญชีหรือตาม มีผลสรุป
เวลาที่กาหนด
1) ผลประเมิน Strategic alignment
2) Implementation plan prioritization
3) นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
ไม่น้อยกว่า 100%

1) ผลการดาเนินงานและระดับความสาเร็จตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2563 ระยะ 12 เดือน (ต.ค.62 – มิ.ย. 63)
2) รายงานติดตามแผนงานและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การตามหน่วยงานระดับกอง และในภาพรวมของฝ่ายทรัพยากร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บุคคล
HCM 2.2 กลยุทธ์การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรแต่ละกลุ่ม
HCM 2.2-1 แผนงาน Flexi benefit
ได้แนวทางการจัดสวัสดิการที่ 1 เรื่อง
- แนวทางการจัดสวัสดิการต่อผู้บริหาร
กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์
เหมาะสมกับกลุ่มพนักงาน
HCM 3.1 การเรียนรู้และการพัฒนา
HCM 3.1-1 แผผนงานการพัฒนา Competency ของ การกาหนด Competency
มีการประเมิน
100%
พนักงาน
ให้กับพนักงานทุกระดับ
Competency เพิ่มขึ้น
กองพัฒนาบุคลากร
50%
HCM 4.4 กลยุทธ์บทบาทของสายงาน HR และการสนับสนุนจากผู้บริหาร
HCM 4.4-1 กาหนดแนวทาง/วิธีการในการสอบทาน
มีการสอบทานกระบวนการ
ครบถ้วน 100 % ตาม
ได้กระบวนการทางานหรือขั้นตอนที่สาคัญในการดาเนินงานของ
การดาเนินงานของกระบวนการที่สาคัญด้าน HR (HR
หรือขั้นตอนที่สาคัญในการ
แผน
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทีจ่ ะสอบทาน
audit)
ดาเนินงานของหน่วยงานที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล

6

ระดับ
ความสาเร็จ

