
 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2562)  
************************ 

 จากนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ได้น าแนวนโยบายดังกล่าวมาแปลงสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้  
 
ความส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง  
กรมการแพทย์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยการ
น าองค์กรของอธิบดีกรม นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ ได้มุ่งเน้น
ให้บุคลากรกรมท างานอย่าง “สุข สัมฤทธิ์”ท างานอย่างมี
ความสุข และงานมีผลสัมฤทธิ์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ 5 ด้าน โดยมียุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) เป็น 1 ในยุทธศาสตร์หลักซึ่งครอบคลุม
ประเด็นยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ HRP HRD และ HRM 
และเป้าหมาย คือเจ้าหน้าที่มีความสุข  
โดยใช้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 เป็นแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
อ่ืนๆ ให้บรรลุเป้าหมายของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3 ประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมิติที่ 5 คุณภาพ
ชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
  
 

ผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณและคุณภาพ) พร้อมภาพหรือ diagram ประกอบแบบรายงาน  

 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 1.1 การวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมและกระทรวง 
    ผลการด าเนินงาน :  
    - ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงตามโครงสร้างกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 และหน่วยงานระดับต่ ากว่ากองหรือเทียบเท่า 
     - ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนการก าหนด
ต าแหน่งของกรม ระยะ 3 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.0๐ - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 
1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน 
      - อยู่ระหว่างด าเนินการ  
  ผลลัพธ์ : บุคลากรของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพของต าแหน่ง เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถธ ารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพให้คงอยู่ 
ในองค์กรต่อไป 
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 1.2 ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน  
 

 
 

 1.2.1 กิจกรรมการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2562 เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.3๐ - ๑5.0๐ น. ณ วัดพุทธปัญญา และห้องประชุม 2 อาคาร 
1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส าหรับบุคลากรใหม่ รวม 20 คน 
        กิจกรรมช่วงเช้า : กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เป็นวิทยากรบรรยายธรรม 
ในหัวข้อ “ท าชีวิตให้ได้ดี และมีสุข”และร่วมกิจกรรมจิตอาสา DTAM ท าดี ณ วัดพุทธปัญญา  
        กิจกรรมช่วงบ่าย : ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ แบบแผน โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ 
และวัฒนธรรมองคก์ร 
   1.2.2 กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 

   ผลการด าเนินงาน :  ด าเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และแสดงนิทรรศการ “การพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัล” 
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ บริเวณห้องโถงกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก อาคาร 1 ชั้น 1 และห้องประชุมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 1 
ชั้น 1 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 140 คน 
    กิจกรรมช่วงเช้ า : Oral Presentation นิทรรศการหน่วยงาน (หน่วยงานละ  
15- 20 นาที) โดยได้เชิญสถาบันและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 
ส านักงาน ก.พ. , ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ 
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(TDGA), สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course), 
Wall Street English และหน่วยงานภายในจ านวน 2 หน่วยงาน คือ กลุ่มงานพัฒนาก าลังคน กองวิชาการและ
แผนงาน, กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม  
       กิจกรรมช่วงบ่าย : เปิดโลกความรู้สู่การพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัล และการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลวัดระดับ และการประเมินทักษะด้านดิจิทัล โดย วิทยากรจากนักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และได้เชิญวิทยากรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากร 
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   

2.1 ด าเนินโครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 
 

ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ส าหรับพนักงานราชการทั่วไป เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 08.3๐ - 
16.00 น. ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 120 คน โดยได้
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน ก.พ. และส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 2 มาให้ความรู้และให้
ค าแนะน าในเรื่องกฎ ระเบียบ และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ  และมีกิจกรรมการสร้าง
ทีมงานสู่ความส าเร็จ 

2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร (DPIS) ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  
ผลการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลบุคลากร (DPIS) ได้ด าเนินการบันทึก

ข้อมูลความเคลื่อนไหว และข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการ พนักงานราชการ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และได้มีการจัดท าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ โดยให้ข้าราชการ และพนักงาน
ราชการทุกท่าน สามารถเข้าไปดูประวัติส่วนตัวของตนเอง และหากพบว่าข้อมูลของตนเองไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน ขอให้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมมายังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ DPIS จะได้ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันต่อไป 

2.3 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ผลการด าเนินงาน :  
1. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร (DPIS) ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอย่าง

สม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ 
2. มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมแบบฟอร์มข้อมูลงานด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บุคลากรของกรม 

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้  
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3. มีการจัดท า Facebook กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
และกิจกรรมงานต่างๆ  

4. มีการจัดท าเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยารกบุคคล โดยจัดตั้งเป็นกลุ่ม Line ผู้รับผิดชอบงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน  

 

 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 าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑ์ หรือแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 - มีการสื่อสารหลักเกณฑ์ หรือแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในที่ประชุมกรมฯ 
 ที่ประชุมผู้บริหารกรม 
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 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน   
 

  
 5.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรภายในองค์กร ได้แก่ จัดกิจกรรมออกก าลังการโดยการ 
ปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ ทุกวันพุธ เวลา 16.00 น. 
 5.2 กิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความผ่อนคลายให้แก่บุคลากร  
 5.3 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้สึกเอ้ืออาทร ท างานเป็นทีม ได้แก่  
        - จัดกีฬาสีสานสัมพันธ์  
 5.4 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักถึงคุณธรรม และศีลธรรม ได้แก่  
    - ท าบุญตักบาตร ทุกวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน  
    - อบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยกิจกรรมช่วงเช้าได้กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา 
เป็นวิทยากรบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ท าชีวิตให้ได้ดี และมีสุข” และกิจกรรมพัฒนาจิต (ท าบุญพระสงฆ์ 3 รูป) 
ณ วัดพุทธปัญญา 
 5.5 กิจกรรมจิตอาสา และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ได้แก ่

 - อบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยมีกิจกรรมจิตอาสา DTAM ท าดี ณ วัดพุทธปัญญา 
 5.6 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้แก ่
    - ส่งเสริมให้บุคลากรหาความรู้ด้วยตนเอง E-learning  
      - จัดแสดงนิทรรศการหน่วยงาน โดยได้เชิญสถาบันและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมแสดง
นิทรรศการ จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน ก.พ. , ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สถาบัน
พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA), สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), Thai MOOC (Thailand 
Massive Open Online Course), Wall Street English และหน่วยงานภายในจ านวน 2 หน่วยงาน คือ กลุ่ม
งานพัฒนาก าลังคน กองวิชาการและแผนงาน, กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม   
      - เชิญวิทยากรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากรเปิดโลกความรู้  
สู่การพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัล และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลวัดระดับ และการประเมินทักษะด้านดิจิทัล  
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 5.7 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในการวางแผน และบริหารทางการเงิน  
 
 

 

  
         
 5.8 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ าปี ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี, คนดีศรี
สาธารณสุข, คนดีศรีกรม และประกาศเกียรติคุณเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เพ่ือสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


