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ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองผู�ที่สมควรข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ านการกลั่นกรองสําหรับตําแหน งประเภทอํานวยการ 
ที่ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข กําหนดเป,นตําแหน งของกรมการแพทย-แผนไทยและการแพทย-ทางเลือก 

เรื่อง หลกัเกณฑ-และวิธีการพิจารณากลั่นกรองผู�ทีส่มควรข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ านการกลั่นกรอง 
สําหรับตําแหน งประเภทอํานวยการของกรมการแพทย-แผนไทยและการแพทย-ทางเลือก 

 

ด�วย ก.พ. ได�กําหนดหลักเกณฑ- วิธีการ และเงื่อนไขการย�าย การโอน หรือการเลือ่นข�าราชการ
พลเรือนสามัญเพ่ือแต งต้ังให�ดํารงตําแหน งประเภทอํานวยการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 15 
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยกําหนดให� อ.ก.พ. กระทรวง กําหนดตําแหน งประเภทอํานวยการระดับต�นและ
ระดับสูงของกระทรวงและของกรม และกําหนดให�มีการพิจารณาผู�ที่สมควรข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ านการกลั่นกรอง
เพ่ือแต งต้ังให�ดํารงตําแหน งประเภทอํานวยการ ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสขุ ในการประชุมครั้งที ่11/2564 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได�กําหนดกลุ มตําแหน งประเภทอํานวยการและกําหนดตําแหน งเพ่ือจัดทํา
บัญชีเป,นตําแหน งของกระทรวงสาธารณสุขและบัญชีของกรม โดยบัญชีของกรมการแพทย-แผนไทยและ
การแพทย-ทางเลือกเป,นไปตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0208.10/ว 1040  
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ทั้งน้ี ในการพิจารณากลั่นกรองผู�ที่สมควรข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ านการกลั่นกรองฯ 
ก.พ. กําหนดว าให�คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผู�ทีส่มควรข้ึนบญัชีรายช่ือผู�ผ านการกลั่นกรองเพ่ือแต งต้ังให�
ดํารงตําแหน งประเภทอํานวยการของกรมการแพทย-แผนไทยและการแพทย-ทางเลือก ซึ่งแต งต้ังโดยหัวหน�า 
ส วนราชการระดับกรมกําหนดเกณฑ-การพิจารณากลั่นกรองและวิธีการดําเนินการเพ่ือข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ าน 
การกลั่นกรอง และให�ประกาศหลักเกณฑ-การพิจารณากลั่นกรองและวิธีการดําเนินการดังกล าวให�ทราบ 
เป,นการทั่วไป  

คณะกรรมการกลัน่กรองผู�ที่สมควรข้ึนบญัชีรายช่ือผู�ผ านการกลั่นกรองสําหรับตําแหน งประเภท
อํานวยการที่ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข กําหนดเป,นตําแหน งของกรมการแพทย-แผนไทยและการแพทย-
ทางเลือก ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ได�กําหนดเกณฑ-การพิจารณากลั่นกรอง
และวิธีการดําเนินการเพ่ือข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ านการกลั่นกรองสําหรับตําแหน งประเภทอํานวยการที่ อ.ก.พ. 
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดเป,นตําแหน งของกรมการแพทย-แผนไทยและการแพทย-ทางเลือก ซึ่งเป,นตําแหน งว าง
ในป@งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังน้ี  

1. หลักเกณฑ�ในการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อผู%ผ&านการกลั่นกรอง 
 มีองค-ประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงานอันเป,นทีป่ระจักษ-ในความสามารถโดยพิจารณาจาก 30 คะแนน  
 ผลการปฏิบัติราชการ (ผลงานเด น) ย�อนหลังไม น�อยกว า 3 ป@ 
1.2 สมรรถนะสําหรับผู�ดํารงตําแหน งประเภทอํานวยการ   30 คะแนน 

1.2.1 สมรรถนะตามที่ ก.พ. กําหนด 
1) สภาวะผู�นํา 
2) วิสัยทัศน- 

3) การวาง... 
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3) การวางกลยุทธ-ภาครัฐ 
4) ศักยภาพเพื่อนําการปรบัเปลีย่น 
5) การควบคุมตนเอง 
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน 

1.2.2. สมรรถนะที่เกี่ยวกับงานตามที่ส วนราชการกําหนด  
 1) การคิดวิเคราะห- 
 2) การมองภาพองค-รวม 
 3) ความเข�าใจองค-กรและระบบราชการ 
 4) ศิลปะการสือ่สารจงูใจ 

1.3 พฤติกรรมทางจริยธรรม       10 คะแนน  
1.4 ความหลากหลายของประสบการณ-      10 คะแนน 
1.5 ประวัติการรบัราชการ        10 คะแนน 
1.6 คุณสมบัติทีจ่ําเป,นต อการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน งประเภทอํานวยการ  10 คะแนน 

ตามที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย-แผนไทยและการแพทย-ทางเลอืก กําหนด คือ  
1) มีความรู� ความสามารถด�านการบริหาร 
2) มีความรู�ความเข�าใจในหลักกฎหมายบรหิารราชการแผ นดิน และกฎหมาย  
 กฎ ระเบียบ ข�อบังคับอื่น ๆ ที่ใช�ในการปฏิบัติราชการ  

ทั้งน้ี ผู�ผ านเกณฑ-การพจิารณา ต�องได�คะแนนรวมไม ตํ่ากว า 70 คะแนน  

2. วิธีการดําเนินการเพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อผู%ผ&านการกลั่นกรอง 
คณะกรรมการจะพจิารณาโดยการสมัภาษณ- และการนําเสนอวิสัยทัศน- 

 
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566  

 
 (ลงช่ือ)  ขวัญชัย  วิศิษฐานนท- 
 (นายขวัญชัย  วิศิษฐานนท-)  
 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผู�ทีส่มควรข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ านการกลั่นกรอง 
 สําหรับตําแหน งประเภทอํานวยการที่  อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข 
 กําหนดเป,นตําแหน งของกรมการแพทย-แผนไทยและการแพทย-ทางเลือก 
 
 
 สําเนาถูกต�อง 

  

 (นางมณีรัตน- บุญเจริญ) 
 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม 
 กรมการแพทย-แผนไทยและการแพทย-ทางเลือก 
 12 มกราคม 2566 

 



รายละเอียดตําแหน&งประเภทอํานวยการ ท่ีเป1นบัญชีของกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
ป4งบประมาณ พ.ศ. 2566 

(แนบท%ายประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองผู%ท่ีสมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู%ผ&านการกลั่นกรอง 
สําหรับตําแหน&งประเภทอํานวยการของกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

ลงวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2566) 
 

ประเภทอํานวยการ จํานวนตําแหน ง 
จํานวนคนที่จะให�ข้ึน 
บัญชีรายช่ือผู�ผ าน 
การกลั่นกรอง* 

ระดับสูง  
ตําแหน งผู�อํานวยการเฉพาะด�าน (แพทย-)  
กองการแพทย-ทางเลือก 

 
1 

 
3 

 
* กรณีที่มผีู�สมัครที่มีคุณสมบัติไม ครบตามจํานวนที่กําหนด ก็ให�มจีํานวนผู�ข้ึนบัญชีผู�ผ านการกลั่นกรองน�อยกว า
สัดส วนที่กําหนดได�



บัญชีตําแหน&งประเภทอํานวยการของกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

 

ชื่อตําแหน&งในสายงาน 
ชื่อตําแหน&งในการ

บริหาร 
ส&วนราชการ 

ระดับ
ตําแหน&ง 

กลุ&มตําแหน&งอํานวยการเฉพาะทาง 
กลุ&มตําแหน&ง
อํานวยการ

ทั่วไป 

จํานว
น 

อํานวยการเฉพาะ
ด%านตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน&ง 

อํานวยการทั่วไป 
ที่กําหนดเป1นกลุ&ม

ตําแหน&งอํานวยการ
เฉพาะทาง 

ผู�อํานวยการเฉพาะด�าน 
(แพทย-) 

ผู�อํานวยการกอง กองการแพทย-ทางเลือก สูง �   1 

ผู�อํานวยการสถาบัน สถาบันการแพทย-แผนไทย ต�น �   1 

ผู�อํานวยการเฉพาะด�าน 
(เภสัชกรรม) 

ผู�อํานวยการกอง กองพัฒนายาแผนไทย ต�น �   1 

ผู�อํานวยการ ผู�อํานวยการกอง กองกองคุ�มครองและส งเสริมภูมปิPญญา
การแพทย-แผนไทยและการแพทย-
พื้นบ�านไทย 

ต�น   � 1 

 


