รายงานผลการดําเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ )

ของ
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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แบบรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 – เมษายน พ.ศ. 2563)
ประเด็นการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• การวางแผนกําลังคน

• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

โครงการ / กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

การจัดทําแผนอัตรากําลัง

กรมการแพทยดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อวิเคราะหความตองการ
อัตรากําลังเพิ่มใหมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และรองรับกับ
ภารกิจของกรมการแพทย ซึ่งจากการวิเคราะหภาระงานของหนวยงานในสังกัด
กรมการแพทย จํานวน 43 หนวยงาน ทําใหกรมการแพทยไดรับการจัดสรร
ตําแหนงพนักราชการเพิ่มเติม จํานวน 102 อัตรา จากกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ 899 อัตรา รวมเปน 1,001 อัตรา
1.การสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 1.กรมการแพทยดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2562 - เดือนเมษายน 2563 จํานวน 15 สายงาน 229ตําแหนง
โดยดําเนินการสอบ แบงเปน 4 รอบ ดังนี้
ตําแหนง

รอบและจํานวนการบรรจุ
รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4
นายแพทยปฏิบัติการ
5
1
4
ทันตแพทยปฏิบัติการ
1
เภสัชกรปฏิบัติการ
1
2
2
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
132
22
20
10
นักรังสีการแพทยปฏิบัติการ
1
2
2
1
นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ
1
3
นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ
1
4
นักกิจกรรมบําบัดปฏิบตั กิ าร
1
1
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
1
นักเวชศาสตรการสื่อความหมายปฏิบัติ
1
นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ
1
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ประเด็นการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ / กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
ตําแหนง

รอบและจํานวนการบรรจุ
รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 2
1
1
เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
1
1
1
เจาพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
1
เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย
1
ปฏิบัติงาน
รวม
143
31
31
24
รวมบรรจุ
229

2.กรมการแพทยดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันไดเพื่อบรรจุบุคคล
เขารับราชการ ตั้งแตเดือนตุลาคม2562 ถึงเดือนเมษายน2563 จํานวน 12 สายงาน
71 ตําแหนง ดังนี้
ตําแหนง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
รวมบรรจุ

จํานวนบรรจุ
16
10
1
4
3
4
4
2
8
2
7
10
71

-4ประเด็นการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ / กิจกรรม
2.การสรรหา คัดเลือก เพื่อการแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น

• การพัฒนาบุคลากร

1.การจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากร
กรมการแพทย
2.การอบรมหลักสูตรตางๆ

ผลการดําเนินงาน
กรมการแพทยดําเนินการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ระดับชํานาญการพิเศ
เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ) จํานวน 78 ตําแหนง และดําเนินการสรรหาคัดเลือก
ขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล สถาบัน กอง จํานวน
2 ตําแหนง
กรมการแพทยดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรโดยอยูระหวาง
รวบรวมแผนงาน กิจกรรมของหนวยงานของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย
ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563
กรมการแพทยจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสังกัดกรมการแพทยตั้งแตระดับ
ผูบริหารถึงระดับผูปฏิบัติงาน ประกอบดวยหลักสูตรตางๆ ดังนี้
1.โครงการปฐมนิเทศขาราชการใหม จํานวน 2 รุน มีผูเขารับการอบรม จํานวน 301 ค
2.โครงการพัฒนาผูบริหารระดับตน (ผบต.) จํานวน 1 รุนมีผูเขารับการอบรม จํานวน 8
3.โครงการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง (ผบก.) จํานวน 1 รุนมีผูเขารับการอบรม จํานวน
4.โครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูง (ผบส.) จํานวน 1 รุน มีผูเขารับการอบรม จํานวน 3
5.โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะDigital literacy ที่พึงประสงคมีผูเขารับการพัฒนา
จํานวน 1,040 คน

-5ประเด็นการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ / กิจกรรม
1.โครงการขับเคลื่อน Happy DMS องคกร
แหงความสุข

ผลการดําเนินงาน

1.กรมการแพทยจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหนวยงานสังกัด
กรมการแพทยที่สะทอนภาพการทํางานขององคกรและเพื่อใหทุกหนวยงานรวมมือกัน
จัดกิจกรรม ในการสรางบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนเปนการสรางภาพลักษณที่ดี
ของกรมการแพทยผานกิจกรรมตางๆ เชน การตรวจสุขภาพประจําปบุคลากร
กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมจิตอาสาโรงพยาบาลสนาม กิจกรรมบริจาคเลือดลานยูนิต
และการจัดงานกีฬาสีประจําป โดยมีผลการดําเนินงานสําเร็จ คิดเปนรอยละ 100
และสงเสริมใหหนวยงานดําเนินการจัดกิจกรรมตอบสนอง Happy DMS 9 ดาน ไดแก
Happy Body Happy Relex Happy Heart Happy Soul Happy Family Happy
Society และHappy Brain โดยจะมีการรายงานผล รอบ 12 เดือน
2.กรมการแพทยดําเนินการจางงานคนพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่กําหนดให
หนวยงานตองจางงานคนพิการในสัดสวนเจาหนาที่ 100 คน : การจางงานคนพิการ
1 คน โดยดําเนินการจางงานคนพิการในหนวยงานสังกัดกรมการแพทย จํานวน 123 ค
2.พัฒนาระบบคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 1.กรมการแพทยจัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ (งบอุดหนุนสําหรับบุคลากรไป
เพื่อดึงดูด และธํารงรักษากําลังคนคุณภาพให ศึกษาในประเทศ) ซึ่งไดพิจารณาสนับสนุนทุนภายในประเทศ จํานวน 19 ราย
อยูในกรมการแพทย (Pay for Performance) สําหรับทุนตางประเทศตองชะลอการสนับสนุนเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
เชื้อโรค COVID 19
2.กรมการแพทยจัดตั้งกองทุนเยียวยาสําหรับบุคลากรในหนวยงานสังกัดกรมการแพทย
ในกรณีความเสียหายที่เกิดจากการใหบริการทางการแพทย หรือประสบเหตนอกเหนือ
จากการใหบริการทางการแพทย
โดยดําเนินการพิจารณาเบิกจายแลว จํานวน 1 ราย
3.กรมการแพทยดําเนินการเบิกจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพของผู
ิเศษ ปฏิบัติงาน
ดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) คิดเปนรอยละ 100

-6ประเด็นการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน

โครงการ / กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บันทึกขอมูลประวัติระบบฐานขอมูลขาราชการ
พลเรือน(DPIS)
1.การบรรจุ แตงตั้ง
2.การรับโอน รับยาย
3.เครื่องราชยอิสริยาภรณ
4.บําเหน็จ บํานาญ

กรมการแพทยดําเนินการบรรจุและแตงตั้งบุคลากรของกรมการแพทย
รอบ 6 เดือน
โดยดําเนินการตรวจสอบขอมูลใหมีความถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบันพรอม
บันทึกในระบบฐานขอมูลขาราชการพลเรือน กรมการแพทย (DPIS) รายละเอียด ดังนี้
- การบรรจุแตงตั้งขาราชการจํานวน 338 คน
- การรับโอน จํานวน 48 คน
- การใหโอน จํานวน 144 คน
- การรับยาย จํานวน 17 คน
- การเสนอชื่อบุคลากรเขารับเครื่องราชยอิสริยาภรณ จํานวน 2,543 คน
- ตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลเพื่อรับเงินบําเหน็จ บํานาญ กรณีเกษียณอายุราชการ
และกรณีลาออกหรือเสียชีวิต จํานวน 284 คน
กรมการแพทยพัฒนากระบวนการเลื่อนเงินเดือน โดยใชขอมูลบุคคลที่เชื่อมกับ
หนวยงานในสังกัดซึ่งเปนขอมูลชุดเดียวกันที่มีความถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน
จากระบบฐานขอมูลขาราชการพลเรือน กรมการแพทย (DPIS) ซึ่งทําใหการเลื่อน
เงินเดือนมีความสะดวกและรวดเร็วสงผลใหการเลื่อนเงินเดือนสามารถดําเนินการ
ไดทันภายในรอบการประเมิน รอบที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562
– 31 มีนาคม 2563)
และลดภาระการแกไขคําสั่งตางๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับเงินเดือน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรมการแพทย

-7ประเด็นการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหนวยงาน

โครงการ / กิจกรรม
1.การคัดเลือกบุคคลตนแบบ MOPH DMS

ผลการดําเนินงาน

กรมการแพทยดําเนินการคัดเลือกบุคลากรสังกัดกรมการแพทยที่ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีตามคานิยมของกรมการแพทย (MOPH DMS)พรอมมอบเกียรติบัตร
เพื่อเปนการยกยองเชิดชูและสรางขวัญกําลังใจ ในงานสถาปนากรมการแพทย
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยมีบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก จํานวน 3 คน ไดแก
1.นางนฤมล สวรรคปญญาเลิศตําแหนงนายแพทยทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมการแพทย
ดาน Mastery (เปนนายตนเอง),Specialist (มุงมั่นสูความเปนเลิศ)
2.นายอิสระ เจียวิริยบุญญา ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ดาน Originality (เรงสรางสิ่งใหม)Determination
,
For The Nation (พรอมนําระดับชาติ)
3.นายเกษมสุข โยธาสมุทร ตําแหนงนายแพทยชํานาญการ โรงพยาบาลเลิดสิน
ดาน People Centered (ใสใจประชาชน),Moving Together (สามารถไปดวยกัน)
2.แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน 1.กรมการแพทยจัดประชุมวิพากษรางแผนปฏิบัติราชการดานการสงเสริมคุณธรรม
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป 2563 ผานระบบ
กรมการแพทย
VDO Conferenceเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมกรมการแพทย 2
ชั้น 2 อาคาร 1กรมการแพทย โดยมี ผแู ทนของหนวยงานรวมวิพากษ จํานวน 80 คน
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ หองประชุมกรมการแพทย 4 ชั้น 4 อาคาร 1
กรมการแพทย เพื่อรับฟงความคิดเห็นกอนถายทอดใหหนวยงานนําไปดําเนินการ
พรอมรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 2 รอบ ไดแก รอบ 6 เดือน,รอบ 12 เดือน
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดาน
การสงเสริมคุณธรรมฯ รอบ 6 เดือน คิดเปนรอยละ 28.57
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2.กรมการแพทยจัดอบรมพัฒนาบุคลากรตานทุจริตตามวัฒนธรรม คานิยมสุจริตของ
กรมการแพทยเพื่อสรางความตระหนักรูในการคิด แยกแยะผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม ใหมีจิตสํานึกทีต่ดอี สังคมและเปนการสรางวัฒนธรรมในการ
เคารพสิทธิผูอื่น เมื่อวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ โดยมีผูเขารับการอบรม จํานวน 100 คน
3.กรมการแพทยจัดทําสื่อความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรในหนวยงาน
สังกัดกรมการแพทยและเผยแพรผาน 6 ชองทาง เชน Facebook website Line
Youtube จอประชาสัมพันธของหนวยงานติดบอรดประชาสัมพันธและมีการประเมิน
การรับรูการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ผาน KAHOOT
จากผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ครั้งที่ 1/2563
โดยมีผูที่สามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวมได คิดเปนรอยละ 60
4.กรมการแพทยจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณการกํากับดูแลองคกรที่ดี โดยมีผูบริหาร
ผูอํานวยการและบุคลากรในหนวยงานสังกัดกรมการแพทยเขารวมประกาศเจตนารมณ
คิดเปนรอยละ 100 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานหลวงนิตยและ
ในพื้นที่ของหนวยงานในสังกัดกรมการแพทย
5.กรมการแพทยจัดกิจกรรมตักบาตร สวดมนต ระดับกรมและระดับกระทรวง
เปนประจําทุกเดือน โดยมีผูเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 100
6.กรมการแพทยจัดทําระเบียบการใชรถยนตสวนกลาง โดยมีการทําประชาพิจารณ
เพื่อสํารวจความคิดเห็นจากหนวยงานในสังกัดกรมการแพทยในการจัดทําหลักเกณฑ
การใชรถยนตสวนกลาง และลดการใชดุลพินิจตลอดจนลดความเสี่ยงในการใชรถยนต
สวนกลางซึ่งเกิดจากผลประโยชนทับซอน ผานทาง Google from โดยมีหนวยงาน
รวมแสดงความคิดเห็น จํานวน 40 หนวยงานและสรุปผลมาจัดทําประกาศระเบียบ
การใชรถยนตสวนกลางเผยแพรใหหนวยงานสังกัดกรมการแพทยไดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน
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7.กรมการแพทยไดประกาศแนวทางการจัดซื้อจัดจาง โดยใหหนวยงานในสังกัด
กรมการแพทยนําแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใหผูที่เปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางลงนาม
ไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับคูคา โดยดําเนินการไดรอยละ 100
8.กรมการแพทยดําเนินการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานการจัดทําโครงการ
ฝกอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนา โดยจัดทําเปนคูมือและเผยแพรใหหนวยงานในสังกัด
กรมการแพทยถือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน ซึ่งดําเนินการจัดทําในเดือนเมษายน 2563
ถึงเดือนพฤษภาคม 2563
9.กรมการแพทยไดตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลพื้นฐานของกรมการแพทย เชน
โครงสราง อํานาจหนาที่ ผูบริหารของกรมการแพทย แผนยุทธศาสตร ขอมูลการติดตอ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ขาวประชาสัมพันธ Social Network และขอมูลการดําเนินงาน
ของกรมการแพทย เชน นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี แผนปฏิบัติการ แผนการ
ใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ หลักเกณฑการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล E-Service แนวทางการดําเนินงานคุมครองจริยธรรมและ
ปองกันการทุจริต เพื่อเผยแพรและอํานวยความสะดวกใหผูสวนไดสวนเสียภายในและ
ภายนอกไดเขามาใชบริการหรือติดตาม ตรวจสอบขอมูลบนเว็ปไซตกรมการแพทย
โดยดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
10.กรมการแพทยดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน รอบ 6 เดือน พบวามีจํานวนเรื่อง
รองเรียน 52 เรื่อง ซึ่งไมพบเรื่องทุจริต แบงเปนเรื่องชมเชย จํานวน 2 เรื่อง และเรื่อง
รองเรียน จํานวน50 เรื่อง โดยประเภทเรื่องที่ไดรับการรองเรียนมากที่ส3ุดลําดับ ไดแก
1.เรื่องคุณภาพการบริการ จํานวน 27 เรื่อง
2.เรื่องขอเสนอแนะ จํานวน 11 เรื่อง
3.เรื่องอื่นๆ จํานวน 7 เรื่อง
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3.แผนการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
เพื่อตอบสนองหนวยบริการ

กรมการแพทยจัดทําระบบฐานขอมูลการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
บุคคลภายนอก แจงเรื่องรองเรียนการทุจริต การรักษาจริยธรรมและวินัยของ
เจาหนาที่หนวยงานผานชองทางออนไลน ซึ่งสามารถติดตามผานระบบออนไลนได
ดังนี้
1.จัดวางระบบประเมินความเสี่ยงการใชตําแหนงและอํานาจหนาที่ เรื่อง การใชรถ
ราชการ โดยทําประชาพิจารณเพื่อสํารวจความคิดเห็นจากหนวยงานในสังกัดกรมการ
แพทย ในการจัดทําหลักเกณฑการใชรถยนตสวนกลาง และลดการใชดุลพินิจ
ตลอดจนลดความเสี่ยงในการใชรถยนตสวนกลางซึ่งเกิดจากผลประโยชนทับซอน
2.จัดทําระบบบริหารจัดการเรื่องรองเรียน (Complaint Management System :
CMS) ซึ่งพัฒนารูปแบบแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนผานชองทางออนไลน เพื่อ
ติดตามการตอบขอรองเรียนของหนวยงานที่ตอบลาชา ไมสามารถตอบขอรองเรียนได
ตามระยะเวลา เปนการลดเวลาในการรวบรวมและจัดเก็บ ตลอดจนเพิ่มความ
สะดวกสบายและประสิทธิภาพของเจาหนาที่ผูทําการวิเคราะหขอมูล อีกทั้งหนวยงาน
จะไดนําขอมูลไปวิเคราะห เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนงานของหนวยงานได ซึ่งคาด
วาจะเริ่มใชระบบในเดือนกันยายน 2563
3.จัดทําระบบฐานขอมูลการปฏิบัติงานไดรวบรวมปญหาดานการปฏิบัติผิดระเบียบ
ดานทุจริต การเงิน พัสดุ ผลการตรวจสอบภายในเพื่อจัดทํารูปเลม พรอมจัดทํา
หมวดหมู และราง Workfram ระบบฐานขอมูลบนเว็ปไซตกรมการแพทย โดย
ดําเนินการระหวางเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563

