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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
************************ 

 จากนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ได้น าแนวนโยบายดังกล่าวมาแปลงสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้  
  มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
  1.1 ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 
Literacy) และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 
   1.1.1 หลักสูตร “ทักษะการคิดพิชิตยุคดิจิทัล”  
       ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดอบรม หลักสูตร”ทักษะการคิดพิชิตยุคดิจิทัล”  
เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก รวม 50 คน 

 

 
 
   1.1.2 หลักสูตร “การสร้างแนวคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน” Design 
Thinking for Performance Working 
       ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดอบรม หลักสูตร “การสร้างแนวคิดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน” Design Thinking for Performance Working เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 
2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก รวม 50 คน 
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   1.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้วยดิจิทัล (Digital 
Disruption) 
    ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมด้วยดิจิทัล (Digital Disruption) เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวม 50 คน 
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   1.1.4 กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)  
      ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดท าสื่อออนไลน์ จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ หลักสูตรการเงินการคลัง หลักสูตรด้านการพัสดุ  
  1.2. ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน  
 

     1.2.1 กิจกรรมการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 
       ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.3๐ - ๑5.0๐ น. ณ วัด
พุทธปัญญา และห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส าหรับ
บุคลากรใหม ่รวม 23 คน 
         กิจกรรมช่วงเช้า : กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เป็นวิทยากรบรรยาย
ธรรม ในหัวข้อ “ท าชีวิตให้ได้ดี และมีสุข”และร่วมกิจกรรมจิตอาสา DTAM ท าดี ณ วัดพุทธปัญญา 
 

 
 

         กิจกรรมช่วงบ่าย : ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ แบบแผน โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ 
และวัฒนธรรมองค์กร 
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   1.2.2 หลักสูตร “กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานเลขานุการยุค 4.0 Executive 
Secretary”  
               ผลการด าเนินงาน :  ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงาน
เลขานุการยุค 4.0 Executive Secretary”  เมื่อจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1อาคาร 1 ชั้น 1 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน 
 

 
 
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   

2.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร (DPIS) ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  
    ผลการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลบุคลากร (DPIS) ได้ด าเนินการ

บันทึกข้อมูลความเคลื่อนไหว และข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการ พนักงานราชการ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และได้มีการจัดท าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ โดยให้ข้าราชการ และ
พนักงานราชการทุกท่าน สามารถเข้าไปดูประวัติส่วนตัวของตนเอง และหากพบว่าข้อมูลของตนเองไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ขอให้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมมายังกลุ่มงานทรัพยากร
บุคคล เพ่ือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ DPIS จะได้ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันต่อไป 

2.2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
    ผลการด าเนินงาน :  
   1. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร (DPIS) ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น

ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ 
   2. มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมแบบฟอร์มข้อมูลงานด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้

บุคลากรของกรม สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้  
   3. มีการจัดท า Facebook กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมงานต่างๆ  
   4. มีการจัดท าเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยารกบุคคล โดยจัดตั้งเป็นกลุ่ม Line 

ผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน  
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 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3.1  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ พัฒนาด้วยตนเอง โดยเน้นรูปแบบวิธีการ 70:20:10 

 
 รูปแบบ 70  :  พัฒนาตนเอง  (Self-Learning) และเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On the    

job training / Experiential Learning) 
  รูปแบบ 20 : เรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน (Coaching) 
  รูปแบบ 10 : เรียนรู้จากการฝึกอบรม (Training)  

 

 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 4.1 การสื่อสารและสร้างความเข้าใจ นโยบาย หลักเกณฑ์ หรือแนวทางด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้ทั่วถึงทั้งองค์กร 

 ผลการด าเนินงาน :   
     - ได้มีการจัดท าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑ์ หรือแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      - มีการสื่อสารหลักเกณฑ์ หรือแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในที่ประชุมกรมฯ ที่
ประชุมผู้บริหารกรม 
 
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน   
 5.1 กิจกรร ยกย่อง ชมเชยบุคลากรดีเด่น ได้แก่ คนดีศรีกรม ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
 5.2 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักถึงคุณธรรม และศีลธรรม ได้แก่  
     - อบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยกิจกรรมช่วงเช้าได้กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา 
เป็นวิทยากรบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ท าชีวิตให้ได้ดี และมีสุข” และกิจกรรมพัฒนาจิต (ท าบุญพระสงฆ์ 3 รูป) 
ณ วัดพุทธปัญญา 
  

 5.3 กิจกรรมจิตอาสา และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ได้แก ่
 - อบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยมีกิจกรรมจิตอาสา DTAM ท าดี ณ วัดพุทธปัญญา 

 5.4 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้แก ่
    - ส่งเสริมให้บุคลากรหาความรู้ด้วยตนเอง E-learning  
      - เชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่
การสร้างนวัตกรรมด้วยดิจิทัล (Digital Disruption) การออกแบบทางความคิด เพ่ือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน 
 5.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างความสร้างความสมดุลของชีวิตส่วนตัวกับการท างาน 
(Work – Life Balance) 


