
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

รอบ 6 เดือน (ตั้งแตเดือน ตุลาคม - มีนาคม 2563) 

-------------------------------- 

 จากนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไดกลาวไวในขางตน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ไดนําแนวทางนโยบายดังกลาวมาแปลงสูการปฏิบัติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ความสําคัญท่ีเกี่ยวของ 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดย

การนําองคกรของอธิบดีกรม นายแพทยมรุต  จิรเศรษฐสิริ 

ไดมุงเนนใหบุคลากรกรมทํางานอยาง “สุข สัมฤทธิ์” 

ทํางานอยางมีความสุข และงานมีผลสัมฤทธิ์        

ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสูความเปนเลิศ      

5 ดาน โดยมียุทธศาสตรท่ี 3 บุคลากรเปนเลิศ 

(People Excellence) เปน 1 ในยุทธศาสตรหลัก

ซ่ึงครอบคุลมประเด็นยุทธศาสตรกําลังคนดาน

สุขภาพ HRP HRD และ HRM และเปาหมาย คือเจาหนาท่ีมีความสุข โดยใชแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR Scorecard) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรอ่ืน ๆ ใหบรรลุเปาหมายของ

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประกอบดวย 5 มิติ ไดแก มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิง

ยุทธศาสตร มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และมิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและ

ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

ผลการดําเนินงาน (เชิงปริมาณและคุณภาพ) พรอมภาพหรือ diagram ประกอบแบบรายงาน 

 มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

 1.1 โครงการวางแผนกําลังคนเชิงกลยุทธ  

  1.1.1 กิจกรรมท่ี 1 : ทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล     

(HR Scorecard) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567  
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  ผลการดําเนินงาน : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธการ

บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2563 

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมจูปเตอร 13 ศูนยการประชุมอิมแพ็คชาเลนเจอร เมืองทองธานี โดย

มีผูเขารวมประชุม จํานวน 60 คน 

  1.1.2 กิจกรรมท่ี 2 : จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 (ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 – 2567)  

  ผลการดําเนินงาน : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

รอบท่ี 5 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 14.00 น. 

ณ หองประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยมีผูเขารวมประชุม

จํานวน 80 คน 

  ผลลัพธ : เพ่ือใหหนวยงานในกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมีแผน

อัตรากําลังท่ีสอดคลองกับบทบาทภารกิจของกรม 

 1.2 โครงการพัฒนากําลังคนสูความเปนมืออาชีพ 

  1.2.1 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาบุคลากรผูมาปฏิบัติงานใหม 

  ผลการดําเนินงาน : จัดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบท่ี 1 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ วัดพุทธปญญา และหองประชุม

สํานักงานเลขานุการกรม กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สําหรับบุคลากรใหม จํานวน 24 คน 
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   กิจกรรมชวงเชา : กราบนมัสการเจาอาวาสวัดพุทธปญญา เปนวิทยากรบรรยายธรรม

ใหหัวขอ “ทําชีวิตใหไดดีและมีความสุข” และใหความรูเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในยุค Digital 

โดย เลขานุการกรม กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

   กิจกรรมชวงบาย : ใหความรูเก่ียวกับระเบียบ แบบแผน โครงสราง อํานาจหนาท่ี และ

วัฒนธรรมองคกร และใหความรูเรื่อง “คุณธรรม และจริยธรรม และผลประโยชนทับซอน” 

  1.2.2 กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการไปสูดิจิทัลไทยแลนด 
  ผลการดําเนินงาน : จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสรางความเขมแข็งดานดิจิทัลไทยแลนด 
เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน 96 คน 
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   กิจกรรมชวงเชา : ใหความรู เรื่อง Soft Skills & Technical Skills ในยุค Digital  
   กิจกรรมชวงบาย : ใหความรู เรื่อง Digital Transformation รูเทากันการเปลี่ยนแปลง 

  ผลลัพธ : บุคลากรทุกระดับของกรมไดรับการพัฒนาใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ี
จําเปนในการปฏิบัติงาน พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2.1 ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากร (DPIS) ใหมีความครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 
  ผลการดําเนินงาน : เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานขอมูลบุคคล (DPIS) ไดดําเนินการ
บันทึกขอมูลความเคลื่อนไหว และขอมูลสวนบุคคลของขาราชการ พนักงานราชการ ใหมีความครบถวน 
ถูกตอง และเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง และไดมีการจัดทําหนังสือแจงเวียนหนวยงานตาง ๆ โดยใหขาราชการ 
และพนักงานราชการทุกทาน สามารถเขาไปดูประวัติสวนตัวของตนเอง และหากพบวาขอมูลของตนเองไม
ครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน ขอใหดําเนินการจัดสงขอมูลและเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมมายังกลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเจาหนาท่ีผูดูแลระบบ DPIS จะไดดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลบุคคลใหเปนปจจุบันตอไป 

 มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 3.1 สงเสริมใหบุคลากรมีการเรียนรู พัฒนาดวยตนเอง โดยเนนรูปแบบวิธีการ 70:20:10 
 
 รูปแบบ 70 : พัฒนาตนเอง และการเรียนรู จาการ
ปฏิบัติงาน 
 รูปแบบ 20 : เรียนรูจากผูอ่ืนและการสอนงาน 
 รูปแบบ 10 : เรียนรูจาการฝกอบรม  
 

  

 มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 4.1 การส่ือสารและสรางความเขาใจ นโยบาย หลักเกณฑ หรือแนวทางดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหท่ัวถึงท้ังองคกร 
 ผลการดําเนินงาน : 
 - ไดมีการจัดทําหนังสือแจงเวียนหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑ หรือแนวทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 - มีการสื่อสารหลักเกณฑ หรือแนวทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในท่ีประชุมกรมฯ ท่ี
ประชุมผุบริหารกรม 
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 มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
 5.1 โครงการเสริมสรางความผูกพันธของบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก (Employee Engagement)  
  5.1.1 กิจกรรมท่ี 1 : ยกยอง ชมเชยบุคลากรดีเดน 

 
 
  ผลการดําเนินงาน : คัดเลือกบุคลากรดีเดน ประจําป ประกอบดวย ขาราชการพลเรือน
ดีเดน ประจําป คนดีศรีสาธารณสุข คนดีศรีกรม และประกาศเกียรติคุณเพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติแกผู
ไดรับการคัดเลือก เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และเปนแบบอยางท่ีดีใหแกบุคลากร 
  5.1.2 กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาบุคลากรเพ่ือสรางความสมดุลของชีวิตสวนตัวกับการ
ทํางาน  (Work – Life Balance) 
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  ผลการดําเนินงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรางความสมดุลของชีวิตสวนตัว
กับการทํางาน (Work – Life Balance)  เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.              ณ 
หองประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน 
100 คน 
  ผลลัพธ : บุคลากรของกรมมีการผอนคลายดี บุคลากรของกรมมีความตระหนักถึง
คุณธรรม และศีลธรรมในการดําเนินชีวิต  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 


