
ล ำดบั เดอืน
 1.โครงกำรจัดท ำแผนแมบ่ททรัพยำกร

บุคคล
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1 ต.ค.-62 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ทบทวนแผนแม่บท

ทรัพยากรบุคคลแล้วพบว่า แผนไม่ได้บูรณา

การกับแผนงาน/ระบบงานทีส่ าคัญต่างๆ 

ขององค์กร เช่น แผนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ แผนด้านลูกค้าและตลาด ฯลฯ 

อีกทัง้ไม่เคยมีการเปรียบเทียบการ

ด าเนินงานกับคู่เทียบ ดังนั้นในขั้นต้นจึง

พิจารณาให้ติดต่อวิทยากรทีม่ีความ

เชี่ยวชาญเร่ืองการจัดท าแผนด้านทรัพยากร

บุคคล คือ รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี มาให้

ค าแนะน า และท า workshop กับพนักงาน

ในฝ่าย ในวันที ่26 พฤศจิกายน 2562 เวลา

 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ฝ่าย

การแพทย์

 ระบบ Career Path กองวางแผนทรัพยากรบุคคล ได้น า

 Career Path มาทบทวน และได้มีส่วนร่วมเป็น

คณะท างานก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังคนของฝ่าย

ผลิตด้านใบยาและฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ซ่ึงมีรองผู้ว่า

การด้านการผลิตเป็นหัวหน้าคณะท างาน โดยมีการ

ประชุมเร่ืองโครงสร้างรายกอง และอัตราก าลัง รวมทัง้

เร่ือง Career Path ไปแล้วจ านวน 2 คร้ัง คร้ังที ่1 เมื่อ

วันที ่25 กันยายน 2562 และคร้ังที ่2 วันที ่25 ตุลาคม 

2562

 - แผนพัฒนาทักษะบุคลากร 4.0 กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ได้น าทักษะบุคลากร 4.0 ได้แก่ Creativity and Innovation 

และ Digital Literacy ทีใ่ช้ในการประเมินผู้บริหารกลุ่ม 

Successor เมื่อปีงบประมาณ 2562 มาทบทวนพฤติกรรมตาม

สมรรถนะทีจ่ะใช้ประเมินพนักงานระดับ 1-7

เป้ำหมำย : จัดท ำแผนแมบ่ททรัพยำกรบุคคลแล้วเสร็จ/ปรับปรุงระบบ Career Path ให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงองค์กรใหม/่พนักงำนไดร้ับกำรพัฒนำทักษะ 4.0 อย่ำงน้อย 2 Man Days

ตำรำงสรุปผล KMS ปีงบประมำณ 2563

4.2.2  แผนพัฒนำระบบทรัพยำกรบุคคล
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2 พ.ย.-62  - มีการจัดอบรมการจัดท าแผนแม่บทด้าน

ทรัพยากรบุคคล โดยเชิญวิทยากรทีม่ีความ

เชี่ยวชาญ ( รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) มาให้

ค าแนะน า และท า workshop กับพนักงาน

ในฝ่าย จ านวน 44 คน ในวันที ่26 

พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ

 ห้องประชุม 1 ฝ่ายการแพทย์

มีการประชุมคณะท างานก าหนดโครงสร้างและ

อัตราก าลังของฝ่ายผลิตด้านใบยา และฝ่ายผลิตภัณฑ์

ส าเร็จรูป คร้ังที ่3/62 วันที ่13 พ.ย. 62 ซ่ึงผลการ

ประชุมได้จ านวนอัตราต าแหน่งเหมาะสมในการจัดท า

โครงสร้างอัตราก าลังของฝ่ายดังกล่าว และเร่ิมเก็บข้อมูล

ต าแหน่งงานเพือ่ใช้ในการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ก าหนดหลักสูตรและจัดท าแผนพัฒนา

ทักษะ 4.0 ส าหรับพนักงานรายเดือนระดับ 1-7 เรียบร้อยแล้ว

3 ธ.ค.-62 ด าเนินการตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ

โดยรวบรวมข้อมูลปัจจัยภายในและ

ภายนอกทีม่ีผลกระทบกับบุคลากร เพือ่

น ามาวิเคราะห์ รวบรวมเป็นข้อมูลในการ

จัดท าแผนแม่บททรัพยากรบุคคล

การก าหนดแนวทางการน า Career path มาใช้กับทุก

ต าแหน่งงาน ดยปรับแก้ไข JD/JS ของต าแหน่งงานและ

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง

จัดท าแผนพัฒนาทักษะ 4.0 ส าหรับพนักงานรายเดือนระดับ 1-7

 เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับตรียมการเพือ่จัดอบรมพัฒนาทักษะ 4.0

 ให้กับพนักงานในไตรมาส 2
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4 ม.ค.-63 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าแผนแม่บท 

(อาจารย์เกษมสันต์ สารภ)ี มาให้ค าแนะน า

ในการจัดท าแผนแม่บท ซ่ึงจะเร่ิมด าเนินการ

จัดท าแผนแม่บทในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

การจัดกลุ่มงานตามลักษณะงาน ประเภทงาน และ

ต าแหน่งงานทีม่ีความคล้ายคลึงกัน ซ่ึงจะเป็นข้อมูล

พืน้ฐานเพือ่ปรับเล่ือนระดับตามสายวิชาชีพ โดยแบ่งเป็น

 10 กลุ่มอาชีพงาน เช่น กลุ่มอาชีพงานด้านการแพทย์ 

ด้านวิศวกรรมและผลิต ด้านใบยา เป็นต้น

จัดเตรียมแบบประเมินทักษะ 4.0 พนักงานปฎิบัติการระดับ 1-7

 และจัดท าบันทึกเวียนชี้แจงให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายประเมิน

ทักษะ 4.0 ของตนเอง ในเดือนกุมภาพันธ2์563

5 ก.พ.-63 อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการจ้างทีป่รึกษา

เพือ่จัดท าแผนแม่บท ตามบันทึกที ่ฝบค

070001/48 ลงวันที ่17 กุมภาพันธ์ 2563

การจัดกลุ่มงาน (Job Family) ตามโครงสร้างใหม่ คือ 

ฝ่ายผลิตด้านใบยา และฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป โดย

แบ่งกลุ่มงานเป็นกลุ่มงานบริหารและกลุ่มงานปฏิบัติการ 

โดยจะน าเข้าหารือกับรองผู้ว่าการด้านการผลิต เพือ่

พิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนมีนาคม 2563 ต่อไป

อยู่ระหว่างให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายท าการประเมินทักษะ 4.0 

ของตนเอง ตามบันทึกที ่ฝบค.070000/173 ลว. 21 ก.พ.63

6 ม.ีค.-63 - อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างทีป่รึกษาเพือ่

จัดท าแผนแม่บทด้าน HR ตามบันทึกที ่

ฝบค.0700000/251 ลงวันที ่11 มี.ค. 63

ก าหนดสายงานความก้าวหน้าในสายอาชีพและต าแหน่ง

ของพนักงานฝ่ายผลิตด้านใบยา และฝ่ายผลิตภัณฑ์

ส าเร็จรูป พร้อมทัง้น าส่งต้นสังกัดพิจารณาจัดสรร

พนักงานทีม่ีคุณสมบัติตรงตามทีก่ าหนดของต าแหน่งงาน

พนักงานกลุ่มเป้าหมายได้ประเมินทักษะ 4.0 ของตนเอง

เรียบร้อยแล้ว และได้น าส่งผู้บังคับบัญชาประเมินพนักงานใน

สังกัด (คร้ังที ่1) ตามบันทึกที ่ฝบค.070000/296 ลว. 23 ม.ีค. 

63
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7 เม.ย.-63 ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากร

บุคคล

จัดท า Career Path ของฝ่ายผลิตด้านใบยาและฝ่าย

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป

ในเดือนเมษายน 2563 สรุปผลจากการทีผู้่บังคับบัญชาประเมิน

สมรรถนะพนักงานรายเดือนระดับ 1-7 เฉพาะกลุ่มภารกิจด้าน

บริหารและกลุ่มงานขึ้นตรงฯ และรวบรวมผลการประเมินฯ เพือ่

จัดเตรียมหลักสูตรพัฒนา

8 พ.ค.-63 อยู่ระหว่างด าเนินการและน าเสนอผู้บริหาร

ระดับฝ่ายเพือ่พิจารณา

ได้จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องกับ

ส่วนงานตามโครงสร้างใหม่ - หารือกับส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศในเบือ้งต้นในการปรับใช้ระบบเส้นทาง

ความก้าวหน้าฯ กับโครงสร้างองค์กรใหม่

ด าเนินการหาข้อมูลของหลักสูตรรวมถึงบริษัทและวิทยากร เพือ่

เตรียมการพัฒนาหลักสูตร Creativity and Innovation และ

หลักสูตร Digital Literacy ตามแนวทางทีก่ าหนด

9 ม.ิย.-63 น าเสนอแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลต่อ

คณะอนุกรรมการด้าน HCM เมื่อวันที ่24 

มิถุนายน 2563 และอยู่ระหว่างการ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

คณะอนุกรรมการฯ

มีการหารือกับส านักเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการ

น าระบบ Career Path เดิม มาใช้ และได้ท าการทดสอบ

ระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กับโครงสร้าง

องค์กรใหม่ ซ่ึงประกอบด้วยฝ่ายผลิตด้านใบยาและฝ่าย

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป

ได้ด าเนินการขออนุมัติจัดอบรม ตามบันทึกที ่ฝบค.070004/211

 ลงวันที ่8 มิถุนายน 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom จ านวน 2 

หลักสูตร ได้แก(่1) หลักสูตร Creativity and Innovation และ

ด าเนินการอบรมในวันที ่24 มิถุนายน 2563 

(2) หลักสูตร Digital Literacy ซ่ึงจะจัดอบรมในวันที ่1 

กรกฎาคม 2563 
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10 ก.ค.-63 1. โครงการจัดท าแผนแม่บทด้าน

ทรัพยากรบคุคล ได้ด าเนินการปรับปรุง

แก้ไขแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ตาม

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการด้าน 

HCM เมื่อวันที ่24 มิถุนายน 2563 และ

น าเสนอแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล 

ฉบับแก้ไข ต่อคณะอนุกรรมการด้าน HCM 

อีกคร้ังเมื่อวันที ่15 กรกฎาคม 2563

2. รวบรวมข้อมูลการด าเนินการจัดท าระบบ Career 

Path ของฝ่ายผลิตภัณฑ์ด้านใบยา และฝ่ายผลิตภัณฑ์

ส าเร็จรูป เพือ่สรุปผลน าเสนอผู้บริหารระดับสูง

3. แจ้งผลคะแนนพนักงานทีผ่่านเกณฑ์การทดสอบ / พนักงานที่

ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ และพนักงานทีย่ังไม่ได้เข้ารับการอบรม

 ให้ศึกษาดูคลิปวิดีโอการสอนฯ ทาง Intranet พร้อมให้ท า

แบบทดสอบหลักสูตร Creativity and Innovation  (ตาม

บันทึกที ่ฝบค. 070000/619 ลว. 8 ก.ค. 63) และหลักสูตร 

Digital Literacy (ตามบันทึกที ่ฝบค. 070000/662 ลว.17 ก.ค.

 63)
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2. Career Path 3. แผนกำรพัฒนำทักษะบุคลำกร 4.0

เป้ำหมำย : จัดท ำแผนแมบ่ททรัพยำกรบุคคลแล้วเสร็จ/ปรับปรุงระบบ Career Path ให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงองค์กรใหม/่พนักงำนไดร้ับกำรพัฒนำทักษะ 4.0 อย่ำงน้อย 2 Man Days

ตำรำงสรุปผล KMS ปีงบประมำณ 2563

4.2.2  แผนพัฒนำระบบทรัพยำกรบุคคล

13 ส.ค.-63 1. โครงการจัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากร

บุคคล ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของคณะอนุกรรมการด้าน HCM และเตรียม

เผยแพร่บน Intranet ภายในเดือนสิงหาคม

 2563 

2. ระบบ Career Path ได้รายงานสรุปผลการ

ด าเนินการปรับปรุงระบบ Career Path ให้สอดคล้องกับ

โครงสร้างองค์กรใหม่ต่อผู้บริหารระดับสูงเรียบร้อยแล้ว

3. ด าเนินการให้พนักงานและผู้บังคับบัญชาประเมินสมรรถนะ

ทักษะ 4.0 (ประเมินคร้ังที ่2) หลักสูตร Creativity and 

Innovation ตามบันทึกที ่ฝบค.070000/761 ลว.11 ส.ค. 63)

ก.ย.-63 กิจกรรม โครงการจัดท าแผนแม่บท

ทรัพยากรบุคคล และระบบ Career path 

ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่

ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ส าหรับแผนพัฒน

ทักษะ 4.0 มีบันทึกที ่ฝบค.070004/331.1 

 ลงวันที ่ 31ส.ค.63 รายงานสรุปผลทักษะ 

4.0 ให้ผู้บริหารทราบแล้ว

กิจกรรม โครงการจัดท าแผนแม่บททรัพยากรบุคคล และ

ระบบ Career path ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร

ใหม่ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ส าหรับแผนพัฒนทักษะ 4.0

 มีบันทึกที ่ฝบค.070004/331.1  ลงวันที ่ 31ส.ค.63 

รายงานสรุปผลทักษะ 4.0 ให้ผู้บริหารทราบแล้ว

กิจกรรม โครงการจัดท าแผนแม่บททรัพยากรบุคคล และระบบ 

Career path ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่ด าเนินการ

เสร็จส้ินแล้ว ส าหรับแผนพัฒนทักษะ 4.0 มีบันทึกที ่ฝบค.

070004/331.1  ลงวันที ่ 31ส.ค.63 รายงานสรุปผลทักษะ 4.0 

ให้ผู้บริหารทราบแล้ว


