
(สําเนา) 
ประกาศ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

เรือ่ง  หลกัเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขการย!าย การโอน หรอืเลื่อนข!าราชการพลเรอืนสามญั 
เพ่ือแต'งต้ังให!ดํารงตําแหน'งประเภททั่วไป 

กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลอืก 
___________________________________ 

ตามกฎ ก.พ. ว'าด!วยการย!าย การโอน หรือการเลื่อนข!าราชการพลเรือนสามัญไปแต'งต้ังให!
ดํารงตําแหน'งข!าราชการพลเรือนสามัญตําแหน'งประเภททั่วไป ในหรือต'างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564  
ให!พิจารณาโดยคํานึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในตําแหน'งน้ัน ผลสัมฤทธ์ิและประสทิธิภาพขององค�กร 
รวมทั้งเหตุผลความจาํเป<นเพ่ือประโยชน�ของทางราชการ ตลอดจนศักยภาพ ความประพฤติ และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของผู! น้ัน และจะดําเนินการได!ต'อเมื่อข!าราชการพลเรือนสามัญผู! น้ันมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน'งตามที่กําหนดไว!ในมาตรฐานกําหนดตําแหน'งสําหรับตําแหน'งที่จะแต'งต้ัง 

1. การประเมินเพ่ือย�ายหรือโอนมาแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีไม�สูงกว�าเดิม 
1.1 หลักเกณฑ�และวิธีการในการประเมินเพ่ือย!ายหรือโอน 

1.1.1 องค�ประกอบในการประเมินบุคคลและนํ้าหนักคะแนน 
(1) ข!อมูลบุคคล ได!แก' ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติทางวินัย และ  

ผลการปฏิบัติราชการ (30 คะแนน) 
(๒) ความรู! ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป<นต'อการปฏิบัติงานที่สอดคล!อง

เหมาะสมกับตําแหน'งที่จะแต'งต้ัง (30 คะแนน) 
(๓) ผลสัมฤทธ์ิของงาน (40 คะแนน) 

1.1.2 วิธีการในการประเมินบุคคล 
ให�พิจารณาจากองค�ประกอบข�างต�นโดยการสอบข�อเขียน การสอบภาคปฏิบัติ การสอบ

สัมภาษณ� การพิจารณาผลการปฏิบัติงานย�อนหลัง การทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีการอย'างอื่น อย'างใด 
อย'างหน่ึงหรือหลายอย'างตามที่เห็นสมควร 

1.1.3 เกณฑ�การตัดสินในการประเมินบุคคล 
ให!ผู!ที่ได!คะแนนไม'ตํ่ากว'าร!อยละหกสิบเป<นผู!ผ'านการประเมิน 

 
1.2 แนวทางปฏิบัติในการประเมินเพ่ือย!ายหรือโอน 

1.2.1 การขออนุมัติใช!ตําแหน'งว'างเพ่ือรับย!ายหรือรับโอน 
ให!ส'วนราชการที่มีความประสงค�จะรับย!ายหรือรับโอน ดําเนินการขออนุมัติใช!ตําแหน'งว'าง

เฉพาะกรณีที่เป<นตําแหน'งระดับอาวุโส เมื่ออธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทาเลือกอนุมัติแล!ว  
จึงให!ดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือรับย!ายหรือรับโอนได! สําหรับกรณีที่ตําแหน'งจะว'างให!ดําเนินการได!ใน  
2 กรณี ดังน้ี 

(1) กรณีที่ผู!ครองตําแหน'งจะพ!นจากราชการเน่ืองจากเกษียณอายุราชการ ให!ดําเนินการ
ล'วงหน!าได!ไม'เกินหกเดือน ก'อนที่ผู!ครองตําแหน'งน้ันจะพ!นจากราชการ 

(2) กรณีที่ผู!ครองตําแหน'งลาออกจากราชการ ให!ดําเนินการล'วงหน!าได!ไม'ก'อนวันที่ผู!มีอํานาจ
ได!อนุญาตให!ผู!ครองตําแหน'งน้ันออกจากราชการ 

1.2.2 การดําเนิน... 
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ส'วนตําแหน'งว'างระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน หากไม'ปรากฏเงื่อนไขการกันตําแหน'ง  
ให!หน'วยงานดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือรบัย!ายหรอืรับโอนได! โดยไม'ต!องขออนุมัติใช!ตําแหน'งก'อน แต'ต!องแจ!ง
ให!สํานักงานเลขานุการกรมทราบ 

1.2.2 การดําเนินการประเมินเพ่ือย!ายหรือโอน 
(1) ผู!ขอย!ายหรือขอโอน ย่ืนแบบขอประเมินเพ่ือย!ายหรือโอนมาดํารงตําแหน'งในระดับที ่

ไม'สูงกว'าเดิม ตามแบบที่กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกกําหนด 
(2) ส'วนราชการเสนอคณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและ

การแพทย�ทางเลือก แต'งต้ัง เพ่ือดําเนินการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ�และวิธีการ ที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�
แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก กําหนด และรายงานผลการพิจารณาพร!อมทั้งเหตุผลต'อผู!มีอํานาจสั่งบรรจุ 
ตําแหน'งละหน่ึงคน เพ่ือดําเนินการย!ายหรือโอนต'อไป 

2. การประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.1 หลักเกณฑ�และวิธีในการประเมินเพ่ือเลื่อนในระดับชํานาญงาน 

2.1.1 หลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมิน 
(1) องค�ประกอบในการประเมินบุคคลและนํ้าหนักคะแนน 

(1.1) ข!อมูลบุคคล ได!แก' ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติทางวินัย และ
ผลการปฏิบัติราชการ (30 คะแนน) 

(๑.๒) ความรู! ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป<นต'อการปฏิบัติงานที่สอดคล!อง
เหมาะสมกับตําแหน'งที่จะแต'งต้ัง (30 คะแนน) 

(๑.๓) ผลสัมฤทธ์ิของงาน (40 คะแนน) 
(2) วิธีในการประเมินบุคคล 
ให�พิจารณาจากองค�ประกอบข�างต�นโดยการสอบข�อเขียน การสอบภาคปฏิบัติ การสอบ

สัมภาษณ� การพิจารณาผลการปฏิบัติงานย�อนหลัง การทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีการอย'างอื่น อย'างใด 
อย'างหน่ึงหรือหลายอย'างตามที่เห็นสมควร 

(3) เกณฑ�การตัดสินในการประเมินบุคคล 
ให!ผู!ที่ได!คะแนนไม'ตํ่ากว'าร!อยละหกสิบเป<นผู!ผ'านการประเมิน 

2.1.2 แนวทางปฏิบัติในการประเมินเพ่ือเลื่อนในระดับชํานาญงาน 
(1) ผู!ขอประเมินบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติของคนเองและจัดทําแบบขอประเมินบุคคล และ

เอกสารประกอบคําขอประเมินบุคคล ตามแบบที่กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกกําหนด  
แล!วย่ืนเอกสารดังกล'าวต'อผู!บังคับบัญชาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยผ'านการตรวจคุณสมบัติจาก
ผู!รับผิดชอบงานด!านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน'วยงานระดับกองต!นสังกัด 

(2) ผู!บังคับบัญชาของผู!ขอประเมินบุคคล พิจารณาแบบขอประเมินบุคคลและเอกสาร
ประกอบคําขอประเมินบุคคล ลงนามรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับหน!าที่ความรับผิดชอบของตําแหน'งที่ 
ผู!ขอประเมินครองอยู'ในปJจจุบันและตําแหน'งที่ขอประเมนิเพ่ือเลือ่นและให!คะแนนการประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล แล!วส'งให!ผู!รับผิดชอบงานด!านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส'วนราชการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก แต'งต้ัง 
 

(3) ให!ส'วนราชการ... 
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(3) ให!ส'วนราชการเสนอคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก แต'งต้ัง เพ่ือดําเนินการประเมินบุคคล และรายงานผลการพิจารณาพร!อมทั้งเหตุผลต'อผู!มี
อํานาจสั่งบรรจุเพ่ือพิจารณาต'อไป 

2.2 หลักเกณฑ�และวิธีในการประเมินเพ่ือเลื่อนในระดับอาวุโส 
2.1.1 หลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมิน 

(1) องค�ประกอบในการประเมินบุคคลและนํ้าหนักคะแนน 
(1.1) ข!อมูลบุคคล ได!แก' ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติทางวินัย และ

ผลการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน) 
(๑.๒) ความรู! ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป<นต'อการปฏิบัติงานที่สอดคล!อง

เหมาะสมกับตําแหน'งที่จะแต'งต้ัง (20 คะแนน) 
(๑.๓) ผลสัมฤทธ์ิของงาน (30 คะแนน) 
(1.4) ความประพฤติและคุณลักษณะอื่นๆ เช'น ดํารงหรือเคยดํารงตําแหน'งหัวหน!างาน 

เป<นต!น (30 คะแนน) 
(2) วิธีในการประเมินบุคคล 
ให�พิจารณาจากองค�ประกอบข�างต�นโดยการสอบข�อเขียน การสอบภาคปฏิบัติ การสอบ

สัมภาษณ� การพิจารณาผลการปฏิบัติงานย�อนหลัง การทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีการอย'างอื่น อย'างใด 
อย'างหน่ึงหรือหลายอย'างตามที่เห็นสมควร 

(3) เกณฑ�การตัดสินในการประเมินบุคคล 
ให!ผู!ที่ได!คะแนนไม'ตํ่ากว'าร!อยละหกสิบเป<นผู!ผ'านการประเมิน 

2.1.2 แนวทางปฏิบัติในการประเมินเพ่ือเลื่อนในระดับอาวุโส 
ให!หน'วยงานที่มีความประสงค�จะใช!ตําแหน'งว'างเพ่ือเลื่อนข!าราชการพลเรือนสามัญข้ึนแต'งต้ัง

ให!ดํารงตําแหน'งในระดับที่สูงข้ึน ดําเนินการขออนุมัติใช!ตําแหน'งว'างในทํานองเดียวกับการดําเนินการย!ายหรือ
โอน และเมื่ออธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกอนุมัติแล!ว ให!ดําเนินการดังน้ี 

(1) สํานักงานเลขานุการกรม ดําเนินการประกาศรับสมัครข!าราชการในกรมการแพทย� 
แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ประชาสัมพันธ�การรับสมัครทางเว็บไซต�กรมการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก และแจ!งให!หน'วยงานที่จะแต'งต้ังทราบ 

(2) สํานักงานเลขานุการกรม ดําเนินการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและรายงานผล 
การรับสมัครต'ออธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก  เพ่ือประกาศรายช่ือผู!มีสิทธิเข!ารับ 
การประเมินบุคคล แล!วให!ดําเนินการดังน้ี 

(2.1) ให!สํานักงานเลขานุการกรมเสนอกรรมการในคณะกรรมการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึน
แต'งต้ังให!ดํารงตําแหน'งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
แต'งต้ัง เพ่ือพิจารณากลั่นกรองโดยการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ� และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย� 
แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก กําหนด แล!วรายงานผลการพิจารณาต'อประธานคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคล ที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก แต'งต้ัง 
 

(2.2) คณะกรรมการ... 
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สําเนาถูกต!อง 

 
(นางมณีรัตน� บุญเจริญ) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม 
กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

1 มีนาคม 2565 

(2.2) คณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนข้ึนแต'งต้ังให!ดํารงตําแหน'งประเภททั่วไป  
ระดับอาวุโส ที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก แต'งต้ัง พิจารณาผลการประเมินบุคคล 
ตามข!อ (2.1) และรายงานผลการประเมินบุคคล พร!อมทั้งเหตุผลต'อผู!มีอํานาจสั่งบรรจุตําแหน'งละหน่ึงคน 

3. การเลื่อนผู�ผ�านการประเมิน 
 1. ผู!ผ'านการประเมินเพื่อเลื่อนข้ึนแต'งต้ังให!ดํารงตําแหน'งในระดับชํานาญงาน ซึ่งเป<นการเลื่อน 
ในตําแหน'งที่ตนเองครองอยู' จะเลื่อนได!ไม'ก'อนวันที่ผ'านการประเมิน 
 2. ผู!ผ'านการประเมินเพื่อเลื่อนข้ึนแต'งต้ังให!ดํารงตําแหน'งในระดับอาวุโส ซึ่งเป<นการเลื่อนในตําแหน'งว'าง 
จะเลื่อนได!ไม'ก'อนวันที่ผู!มีอํานาจสั่งบรรจุลงนามในคําสั่งเลื่อน 
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 (นายยงยศ  ธรรมวุฒิ) 
 อธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
 ประธาน อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
 
 


