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ประกาศ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
เรือ่ง  หลกัเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขการย!าย การโอน หรอืการเลือ่นข!าราชการพลเรอืนสามญั 

เพ่ือแต'งต้ังให!ดํารงตําแหน'งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญลงมา 
กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลอืก 

___________________________________ 

ตามกฎ ก.พ. ว'าด!วยการย!าย การโอน หรือการเลื่อนข!าราชการพลเรือนสามัญไปแต'งต้ังให!
ดํารงตําแหน'งข!าราชการพลเรือนสามัญตําแหน'งประเภทวิชาการ ในหรือต'างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564  
ให!พิจารณาโดยคํานึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในตําแหน'งน้ัน ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพของ
องค�กร รวมทั้งเหตุผลความจําเป<นเพ่ือประโยชน�ของทางราชการ ตลอดจนศักยภาพ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู!น้ัน และจะดําเนินการได!ต'อเมื่อข!าราชการพลเรือนสามัญผู!น้ันมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน'งตามที่กําหนดไว!ในมาตรฐานกําหนดตําแหน'งสําหรับตําแหน'งที่จะแต'งต้ัง 
และกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข!ารับการประเมินบุคคล ดังน้ี 

1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน'งที่จะแต'งต้ังตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน'ง 

2. มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานต'างๆ คุณวุฒิหรือ 
การอบรมหลักสูตรเพ่ิมเติมครบถ!วนตามที่ ก.พ. กําหนด ในแต'ละสายงานตามหลักเกณฑ�การเลื่อนระดับ
ตําแหน'งประเภทวิชาการ 

3. มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน'งหรือเคยดํารงตําแหน'งในสายงานที่จะแต'งต้ังตามคุณวุฒิ
ของบุคคลสําหรับการแต'งต้ังให!ดํารงตําแหน'งระดับต'างๆ ไม'น!อยกว'าระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ี 

ระดับ 
คุณวุฒิ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒ ิ

ปริญญาตรหีรอืเทียบเท'า 6 ปD 10 ปD 13 ปD 15 ปD 

ปริญญาตรหีรอืเทียบเท'า (หลักสูตร 5 ปD)* 5 ปD 9 ปD 12 ปD 14 ปD 

ปริญญาตรหีรอืเทียบเท'า (หลักสูตร 6 ปD)* 4 ปD 8 ปD 11 ปD 13 ปD 

ปริญญาโทหรอืเทียบเท'า 4 ปD 8 ปD 11 ปD 13 ปD 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท'า หรือวุฒบิัตร  
หรือหนังสืออนุมัติ 

2 ปD 6 ปD 9 ปD 11 ปD 

* หมายถึง คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม'น!อยกว'า 5 ปD ต'อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กําหนดให!ได!รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปD) และคุณวุฒิปริญญาตรี
ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา ไม'น!อยกว'า 6 ปD ต'อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ก.พ. 
กําหนด เป<นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน'งในสายงานที่กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 12 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 

 
3.1 การนับ... 
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3.1 การนับระยะเวลาเกื้อกูล 
ในกรณีที่ระยะเวลาในการดํารงตําแหน'งหรือเคยดํารงตําแหน'งในสายงานที่จะแต'งต้ังตาม

คุณวุฒิของบุคคลตามตารางข!างต!นไม'มีหรือมีแต'ไม'ครบก็อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหน'งหรือเคย
ดํารงตําแหน'งในสายงานอื่นของตําแหน'งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร 
หรือตําแหน'งอย'างอื่นตามที่ ก.พ. กําหนดมานับเป<นระยะเวลาที่เกี่ยวข!องหรือเกื้อกูลได! ดังน้ี 

3.1.1 การนับระยะเวลาที่เกี่ยวข!องหรือเกื้อกูล ให!พิจารณาจากลักษณะงานที่
ปฏิบัติงานอยู'จริงตามข!อเท็จจริงและคํานึงถึงประโยชน�ที่ทางราชการจะได!รับ โดยช'วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่
จะนํามานับน้ัน ต!องเป<นช'วงระยะเวลาที่ผู!น้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน'งที่จะแต'งต้ัง 
ในส'วนของคุณวุฒิและคุณสมบัติอื่นที่ไม'ใช'ส'วนของระยะเวลาการดํารงตําแหน'งในประเภทและระดับตําแหน'ง 
มีแนวทางการพิจารณาดังน้ี 

(1) ในกรณีที่เป<นการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน'งหรือเคยดํารงตําแหน'ง
ในสายงานของตําแหน'งประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการ หรือตําแหน'งอย'างอื่นที่เทียบเท'าตามที่ ก.พ. 
กําหนด ให!พิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามข!อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู'จริง 

(2) ในกรณีที่เป<นการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน'งหรือเคยดํารงตําแหน'ง
ในสายงานของตําแหน'งประเภททั่วไป หรือตําแหน'งอย'างอื่นที่เทียบเท'าตามที่ ก.พ. กําหนด ให!พิจารณานับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามข!อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู'จริง โดยให!นับได!ไม'เกินครึ่งหน่ึงของ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํามานับ 

3.1.2 กรณีที่มีปOญหาเกี่ยวกับการพิจารณาระยะเวลาในการดํารงตําแหน'งหรือ 
เคยดํารงตําแหน'งในสายงานที่จะแต'งต้ัง หรือระยะเวลาการดํารงตําแหน'งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข!องหรือเกื้อกูล
สําหรับตําแหน'งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญลงมา ให!คณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรม แต'งต้ัง 
เป<นผู!พิจารณา 

3.2 การย!ายไปดํารงตําแหน'งระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ อ.ก.พ. กรม 
อาจพิจารณากําหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน'งหรือเคยดํารงตําแหน'งในสายงาน 
ที่แต'งต้ังตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหน'งที่จะแต'งต้ังเป<นอย'างอื่นก็ได!ตามความเหมาะสมและ
ประโยชน�ที่ทางราชการจะได!รับ โดยให!พิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามข!อเท็จจริงของลักษณะงานที่
ปฏิบัติงานอยู'จริง ในระดับเดียวกันกับระดับตําแหน'งที่จะแต'งต้ัง เป<นระยะเวลา 1 ปD 

4. อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง โดยความเห็นชอบจาก ก.พ. อาจกําหนดให!ผู!เข!ารับ
การประเมินบุคคลต!องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมที่จําเป<นกับตําแหน'งที่จะแต'งต้ังด!วยก็ได! 

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

1.1.1 องค�ประกอบในการประเมินบุคคลและนํ้าหนักคะแนน 
(1) ข!อมูลบุคคล ได!แก' คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรบัราชการ ประวัติ

การฝ�กอบรมดูงาน ประสบการณ�ในการทํางาน ผลการปฏิบติัราชการ และประวัติทางวินัย (40 คะแนน) 
(๒) ความรู! ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป<นต'อการปฏิบัติงานที่สอดคล!อง

เหมาะสมกับตําแหน'งที่จะแต'งต้ัง (60 คะแนน) 
 
 
 

1.1.2 วิธีการ... 
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1.1.2 วิธีการในการประเมินบุคคล 

โดยพิจารณาจากองค�ประกอบข)างต)น ซึ่งอาจใช)วิธีการสัมภาษณ� วิธีการสอบข)อเขียน หรือ
วิธีการอย2างอื่น วิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีตามที่เห็นว2าเหมาะสม 

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

1.1.4 การตรวจสอบการประเมินบุคคล 
ในการประเมินบุคคลหากได)ตรวจสอบ หรือมีผู)ทักท)วงและได)ตรวจสอบแล)วพบว2า ข)าราชการ 

ผู)ขอประเมินผู)ใดแจ)งข)อมูลอันเป5นเท็จ ให)ดําเนินการรายงานผลการตรวจสอบต2อผู)มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
๕๗ ทราบ เพ่ือดําเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พร)อมกับพิจารณาดําเนินการทางวินัยแก2ผู)น้ันและผู)ที่
เกี่ยวข)องตามควรแก2กรณีต2อไป แต2ถ)าตรวจสอบแล)วพบว2า ผู)ทักท)วงมีเจตนากลั่นแกล)งหรือมีเจตนาแจ)ง
ข)อความอันเป5นเท็จ ให)รายงานต2อผู)มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพ่ือดําเนินการทางวินัยกับผู)ทักท)วงต2อไป 

1.2 แนวทางปฏิบัติในการประเมินเพ่ือย!ายหรือโอน 
1.2.1 การขออนุมัติใช!ตําแหน'งว'างเพ่ือรับย!ายหรือรับโอน 

ให!ส'วนราชการที่มีความประสงค�จะรับย!ายหรือรับโอน ดําเนินการขออนุมัติใช!ตําแหน'งว'าง
เฉพาะกรณีที่เป<นตําแหน'งระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไปที่ไม'ใช'ตําแหน'งระดับควบ เมื่ออธิบดีกรมการแพทย�
แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกอนุมัติแล!ว จึงให!ดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือรับย!ายหรือรับโอนได! สําหรับ
กรณีที่ตําแหน'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 

ส'วนตําแหน'งว'างระดับปฏิบัติการ หรือระดับชํานาญการ หรือระดับชํานาญการพิเศษที่เป<น
ตําแหน'งระดับควบ หากไม'ปรากฏเงื่อนไขการกนัตําแหน'ง ให!หน'วยงานดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือรบัย!ายหรอื
รับโอนได! โดยไม'ต!องขออนุมัติใช!ตําแหน'งก'อน แต'ต!องแจ!งให!สํานักงานเลขานุการกรมทราบ 

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

ไม'สูงกว'าเดิม ตามแบบที่กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกกําหนด 
(2) ส'วนราชการที่จะแต'งต้ัง พิจารณากลั่นกรองและเสนอคณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือ

ย!ายหรือโอน ที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก แต'งต้ัง เพ่ือพิจารณา 
(3) คณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือย!ายหรือโอนในแต'ละระดับ ที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�

แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก กําหนด รายงานผลการพิจารณาพร!อมทั้งเหตุผลต'อผู!มีอํานาจสั่งบรรจุ 
ตําแหน'งละหน่ึงคน เพ่ือดําเนินการย!ายหรือโอนต'อไป 
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2. การประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงขึ้น 

2.1 คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข!ารับการประเมินบุคคล 
2.1.1 ผู!ขอประเมินบุคคลที่จะเข!ารับการประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนข้ึนแต'งต้ังให!ดํารงตําแหน'ง 

ในระดับควบ และมีผู!ครองตําแหน'งน้ันอยู' ต!องมีคุณสมบัติครบถ!วนในวันที่ย่ืนคําขอรับการประเมินบุคคล 
2.1.2 ผู!ขอประเมินบุคคลที่จะเข!ารับการประเมินผลงาน ที่ไม'ใช'ตําแหน'งตามข!อ 2.1.1 เพ่ือเลื่อนข้ึน

แต'งต้ังให!ดํารงตําแหน'งว'างทุกกรณี ต!องมีคุณสมบัติครบถ!วนในวันที่ปQดรับสมัคร 
2.1.3 ผู!ขอประมินบุคคลตามข!อ 2.1.1 และข!อ 2.1.2 ที่จะพ!นจากราชการเน่ืองจากเกษียณอายุ

ราชการ ต!องมีคุณสมบัติครบถ!วนนับต้ังแต'วันที่ย่ืนคําขอรับการประเมิน หรือวันที่ปQดรับสมัคร แล!วแต'กรณี 

2.2 หลักเกณฑ�และวิธีในการประเมินเพ่ือเลื่อนในระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับ
เช่ียวชาญ 

2.2.1 องค�ประกอบในการประเมินบุคคลและนํ้าหนักคะแนน 
(1) ข!อมูลบุคคล ได!แก' ข)อมูลบุคคล ได)แก2 คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติ 

การรับราชการ ประวัติการฝ�กอบรมดูงาน ประสบการณ�ในการทํางาน ผลการปฏิบัติราชการ และประวัติทาง
วินัย (20 คะแนน) 

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

(๓) เค)าโครงผลงานที่จะส2งประเมินและในกรณีที่ผลงานน้ัน มีผู) ร2วมจัดทําผลงาน 
ให)แสดงสัดส2วนและบทบาทของผู)ขอประเมินและผู)ร2วมจัดทําผลงาน รวมทั้งรายช่ือผู)ร2วมจัดทําผลงานด)วย  
(30 คะแนน) 

(4) ข)อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (20 คะแนน) 
2.2.2 วิธีในการประเมินบุคคล 

ให!พิจารณาจากองค�ประกอบข!างต!น โดยอาจใช!วิธีการสัมภาษณ� วิธีการสอบข!อเขียน หรือ
วิธีการอย'างอื่น วิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีเพ่ิมเติมตามที่เห็นว'าเหมาะสม 

2.2.3 เกณฑ�การตัดสินในการประเมินบุคคล 
(1) ให!ผู!ที่ได!คะแนนไม'ตํ่ากว'าร!อยละหกสิบเป<นผู!ผ'านการประเมิน 
(2) กรณีผู!ขอรับการประเมินผ'านการประเมินมากกว'า 1 ราย ต'อ 1 ตําแหน'ง ผู!ที่จะได!รับ 

การคัดเลือกต!องได!รับคะแนนรวมขององค�ประกอบในการประเมินบุคคลสูงที่สุด เมื่อเทียบกับผู!ขอรับ 
การประเมินทั้งหมดในตําแหน'งเดียวกัน 

2.2.4 ให!มีการประกาศรายช่ือผู!ได!รับการคัดเลือกตําแหน'งละหน่ึงคน โดยในประกาศให!ระบุช่ือและ
เค!าโครงผลงานรวมทั้งข!อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมินสัดส'วนของผลงานในส'วนที่ตนเองปฏิบัติและ
รายช่ือผู!ร'วมจัดทําผลงาน (ถ!ามี) 

2.2.5 องค�ประกอบของผลงานที่เสนอเข!ารับการประเมินบุคคล 
(1) ผลงานจะนํามาประเมิน ประกอบด!วย 
 
 
 
 

 
(1.1) ผลงาน... 
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(1.1) ผลงาน  

เป<นผลการปฏิบติังานหรอืผลสาํเรจ็ของงาน ที่นําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะห�
ถึงผลที่จะเกิดข้ึน สะท!อนให!เห็นถึงความรู! ความสามารถ และความชํานาญงานของบุคคล รวมทั้งสามารถระบุ
ผลสําเร็จของงานหรือประโยชน�ที่เกิดจากงานน้ัน หรือการนําไปใช! หรือใช!เสริมยุทธศาสตร�ของหน'วยงาน หรือ
ผลงานการให!บริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ�ใหม' เป<นต!น โดยมิใช'เป<นเพียง
การรวบรวมผลงานย!อนหลัง 

(1.2) ข!อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน  
เป<นข!อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานที่จะทําในอนาคตที่สามารถนําไปปฏิบัติ

ได!จริง เพ่ือปรับปรุงงานหรือพัฒนางานของหน'วยงานหรือของกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
ให!มีประสิทธิภาพ และสอดคล!องกับยุทธศาสตร� หรือนโยบายของกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�
ทางเลือกในตําแหน'งที่จะได!รับการแต'งต้ัง 

(2) จํานวนผลงาน 
(2.1) ผลงาน จํานวนอย'างน!อย 1 เรื่อง แต'ไม'เกิน 3 เรื่อง หรือตามที่คณะกรรมการ

ประเมินผลงานกําหนด โดยเรียงลําดับตามความดีเด'นหรือความสําคัญ และต!องเป<นเรื่องที่เกี่ยวข!องกับ
ตําแหน'งที่จะแต'งต้ัง 

(2.2) ข!อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน จํานวน 1 เรื่อง ที่เกี่ยวข!องกับ
ตําแหน'งที่จะแต'งต้ัง 

(3) เงื่อนไขของผลงาน 
(3.1) เป<นผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่จะเสนอในข้ันตอนการประเมินผลงาน 
(3.2) เป<นผลงานที่จัดทําข้ึนในระหว'างที่ ดํารงตําแหน'งในระดับที่ ตํ่ากว'าระดับที ่

ขอประเมิน 1 ระดับ หรือเป<นผลงานไม'เกิน 5 ปD หรือเว!นแต' ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินผลงานจะ
กําหนดเป<นอย'างอื่น 

(3.3) ไม'ใช'ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ�ที่เป<นส'วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร หรือเป<นส'วนหน่ึงของการฝTกอบรมของผู!ขอประเมิน โดยกรณีผลงานที่เสนอเพ่ือขอรับ 
การประเมินจัดทําข้ึนในช'วงระยะเวลาเดียวกับที่ศึกษาหรือฝTกอบรม ผลงานน้ันต!องได!รับคํารับรองจาก
สถาบันการศึกษาหรือหน'วยงานที่จัดการฝTกอบรมว'าไม'เป<นส'วนหน่ึงของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตร
ของการศึกษา หรือฝTกอบรม แล!วแต'กรณี 

(3.4) กรณีที่เป<นผลงานร'วมกันของบุคคลหลายคน ผู!ขอประเมินจะต!องแสดงให!เห็นว'า
ได!มีส'วนร'วมในการจัดทําผลงานในส'วนใด สัดส'วนเท'าใด อย'างไร โดยมีคํารับรองจากผู!มีส'วนร'วมในผลงานและ
ผู!บังคับบัญชาด!วย 

(3.5) ผลงานส'วนใดที่นํามาใช!ประเมินเพ่ือแต'งต้ังให!ดํารงตําแหน'งประเภทวิชาการใน
ระดับใด เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน'ง หรือเพ่ือขอรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน'งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน'งนิติกร 
(พ.ต.ก.) แล!ว จะนําผลงานส'วนน้ันมาใช!เสนอเพ่ือเลื่อนข้ึนแต'งต้ังให!ดํารงตําแหน'งในระดับที่สูงข้ึนอีกไม'ได!  
เว!นแต'คณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเป<นอย'างอื่น 

(3.6) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินผลงานเห็นควรกําหนด
เพ่ิมเติมเพ่ือความเหมาะสมในการประเมินผลงาน  

 
2.2.6 การตรวจสอบ... 
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2.2.6 การตรวจสอบการประเมินบุคคล 

ในการประเมินบุคคลหากได)ตรวจสอบ หรือมีผู)ทักท)วงและได)ตรวจสอบแล)วพบว2า 
ข)าราชการผู)ขอประเมินผู)ใดแจ)งข)อมูลอันเป5นเท็จ ให)ดําเนินการรายงานผลการตรวจสอบต2อผู)มีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพ่ือดําเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พร)อมกับพิจารณาดําเนินการทางวินัยแก2 
ผู)น้ันและผู)ที่เกี่ยวข)องตามควรแก2กรณีต2อไป แต2ถ)าตรวจสอบแล)วพบว2า ผู)ทักท)วงมีเจตนากลั่นแกล)งหรือ 
มีเจตนาแจ)งข)อความอันเป5นเท็จ ให)รายงานต2อผู)มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพ่ือดําเนินการทางวินัยกับ 
ผู)ทักท)วงต2อไป 

2.3 แนวทางปฏิบัติในการประเมินเพ่ือเลื่อนในระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับ
เช่ียวชาญ 

2.3.1 การประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนในตําแหน'งว'าง 
ตําแหน'งว'างที่จะเลื่อนข!าราชการ ได!แก' ตําแหน'งระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไปที่ไม'ใช'ตําแหน'ง

ระดับควบ ให!หน'วยงานที่มีความประสงค�จะใช!ตําแหน'งว'างเพ่ือเลื่อนข!าราชการพลเรือนสามัญข้ึนแต'งต้ังให!
ดํารงตําแหน'งในระดับที่สูงข้ึน ดําเนินการขออนุมัติใช!ตําแหน'งว'างในทํานองเดียวกับการดําเนินการย!าย 
หรือโอน และเมื่ออธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกอนุมัติแล!ว ให!ดําเนินการดังน้ี 

(1) สํานักงานเลขานุการกรมดําเนินการประกาศรับสมคัรข!าราชการในกรมการแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ทางเลือก เผยแพร'ข'าวการรับสมัครทางเว็บไซต�กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

(2) สํานักงานเลขานุการกรมดําเนินการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และรายงานผล 
การรับสมัครต'ออธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก เพ่ือประกาศรายช่ือผู!มีสิทธิเข!ารับ 
การประเมินบุคคลแล!วให!หน'วยงานที่เกี่ยวข!องดําเนินการ ดังน้ี 

(2.1) ระดับชํานาญการพิเศษ 
(2.1.1) ให!สํานักงานเลขานุการกรมเสนอกรรมการในคณะกรรมการประเมินบคุคล

ที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก แต'งต้ัง เพ่ือพิจารณากลั่นกรองโดยการประเมิน
บุคคลตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก กําหนด แล!ว
รายงานผลการพิจารณาต'อประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก แต'งต้ัง 

(2.1.2) คณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก แต'งต้ัง พิจารณาผลการประเมินบุคคลตามข!อ (2.1.1) และรายงานผลการประเมินบุคคล
พร!อมทั้งเหตุผลต'อผู!มีอํานาจสั่งบรรจุ ตําแหน'งละหน่ึงคน 

(2.2) ระดับเช่ียวชาญ 
ให!สํานักงานเลขานุการกรมเสนอคณะกรรมการประเมินบุคคลที่  อ.ก.พ.  

กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก แต'งต้ัง เพ่ือดําเนินการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ�และ
วิธีการที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก กําหนด แล!วรายงานผลการพิจารณาพร!อมทัง้
เหตุผลต'อผู!มีอํานาจสั่งบรรจุ ตําแหน'งละหน่ึงคน 
 
 
 
 

(3) เมื่อผู!ม.ี.. 
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(3) เมื่อผู!มีอํานาจสั่งบรรจุเห็นชอบและลงนามประกาศผลการประเมินบุคคลแล!ว ผู!มีอํานาจ

สั่งบรรจุจะมีคําสั่งให!ผู!ผ'านการประเมินบุคคลรักษาการในตําแหน'งที่ผ'านการประเมินบุคคล จากน้ันให!
สํานักงานเลขานุการกรมดําเนินการ ดังน้ี 

(3.1) เผยแพร'ประกาศผลการประเมินบุคคลโดยระบุช่ือและเค!าโครงผลงานรวมทั้ง
ข!อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน สัดส'วนของผลงานในส'วนที่ตนเองปฏิบัติ และรายช่ือผู!ร'วมจัดทําผลงาน 
(ถ!ามี) ทางเว็บไซต�กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก เพ่ือเปQดโอกาสให!มีการทักท!วงได!ภายใน  
30 วัน 

(3.2) แจ!งผู!ผ'านการประเมินบุคคลให!ส'งผลงานเข!ารับการประเมิน โดยแจ!งผ'านทาง
หน'วยงานระดับกองต!นสังกัด 

(4) หน'วยงานระดับกองต!นสังกัดของผู!ผ'านการประเมินรับทราบคําสั่งให!รักษาการในตําแหน'ง 
และดําเนินการให!ผู!น้ันมอบหมายงานในหน!าที่ไว!ให!เรียบร!อย แล!วส'งตัวไปปฏิบัติงานในตําแหน'งที่มีคําสั่งให!
รักษาการ และมีหนังสือแจ!งให!สํานักงานเลขานุการกรมทราบด!วย 

(5) หน'วยงานที่จะแต'งต้ังรับทราบคําสั่งให!รักษาการในตําแหน'ง และเมื่อผู!น้ันมารายงานตัว
เพ่ือปฏิบัติราชการแล!วเมื่อใด ให!แจ!งสํานักงานเลขานุการกรมทราบด!วย 

(6) ให!หน'วยงานระดับกองต!นสังกัด แจ!งผู!ผ'านการประเมินบุคคลตามประกาศรายช่ือผู!ได!รับ
การคัดเลือกจัดส'งคําขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ!วนสมบูรณ�ไปยังสํานักงานเลขานุการกรม 
ตามจํานวนและเงื่อนไขที่ ก.พ. และคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด ภายใน 6 เดือน นับต้ังแต'วันที่
ประกาศรายช่ือผู!ได!รับการคัดเลือก ทั้งน้ี ผู!ที่ไม'สามารถส'งผลงานได!ภายในกําหนดระยะเวลา 6 เดือน เน่ืองจาก
มีเหตุผลความจําเป<นที่ไม'สามารถส'งผลงานภายในกําหนดเวลาได! สามารถขยายระยะเวลาการส'งผลงานได!อีก
ไม'เกิน 3 เดือน นับถัดจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน โดยให!ส'งคําขอขยายระยะเวลาไปยังสํานักงาน
เลขานุการกรมก'อนครบกําหนด เพ่ือเสนออธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกพิจารณาเป<น
กรณีเฉพาะราย 

(7) กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกจะถือว'าผู!ได!รับการคัดเลือกตามประกาศ
รายช่ือไม'ประสงค�เข!ารับการประเมินผลงาน ในกรณีดังน้ี 

(7.1) ผู!ได!รับการคัดเลือกไม'สามารถจัดส'งผลงานภายในกําหนดระยะเวลา 6 เดือน  
และไม'ส'งคําขอขยายระยะเวลามาที่สํานักงานเลขานุการกรม ก'อนครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน 

(7.2) ผู!ได!รับการคัดเลือกขอขยายระยะเวลาการส'งผลงานอีกไม'เกิน 3 เดือน เรียบร!อย
แล!ว แต'ไม'สามารถจัดส'งผลงานตามกําหนดระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลาได! 

(7.3) ผู!ได!รับการคัดเลือกแจ!งความประสงค�ขอสละสิทธ์ิเข!ารับการประเมินผลงานมาที่
สํานักงานเลขานุการกรมเป<นลายลักษณ�อักษร 

ทั้งน้ี กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกจะดําเนินการตามกระบวนการ
ประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแต'งต้ังให!ดํารงตําแหน'งในระดับที่สูงข้ึนใหม'อีกครั้ง สําหรับตําแหน'งที่ผู!ได!รับ 
การคัดเลือกไม'ประสงค�เข!ารับการประเมินผลงาน 
 
 
 
 

(8) ผู!ขอประเมิน... 
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(8) ผู!ขอประเมินบุคคลที่ระยะเวลาการดํารงตําแหน'งหรือเคยดํารงตําแหน'งในสายงานที่จะ

แต'งต้ังตามคุณวุฒิของบุคคลตามข!อ 3 ไม'มีหรือมีแต'ไม'ครบ แต'มีระยะเวลาการดํารงตําแหน'งหรือเคยดํารง
ตําแหน'งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข!องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต'งต้ัง  
ให!จัดทําเอกสารแบบพิจารณาคุณสมบติัของบคุคลเพ่ือขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหน'งในสายงานที่เกี่ยวข!อง
หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต'งต้ัง เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ทางเลือก แต'งต้ัง เป<นผู!พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารง
ตําแหน'งหรือเคยดํารงตําแหน'งในสายงานที่จะแต'งต้ัง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข!องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะ
แต'งต้ัง โดยให!จัดส'งพร!อมกับเอกสารประกอบการประเมินบุคคล 

(9) การย!ายผู!ผ'านการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนไปดํารงตําแหน'งระดับเดิมในตําแหน'งที่ 
ผ'านการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อน ให!ดําเนินการตามตัวอย'างในกรณีต'างๆ ดังน้ี 

ตัวอย'าง นาย ก. ผ'านการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแต'งต้ังให!ดํารงตําแหน'งนักวิชาการ
สาธารณสุข ระดับชํานาญการพิเศษ ด!านบริการทางวิชาการ ตําแหน'งเลขที่ 62 และผู!มีอํานาจสั่งบรรจุมีคําสัง่
ให!รักษาการในตําแหน'งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชํานาญการพิเศษ ด!านบริการทางวิชาการ ตําแหน'งเลขที่ 
62 

กรณีที่ 1 สมมติว'า ตําแหน'งเลขที่ 62 กําหนดเป<นตําแหน'งนักวิชาการ
สาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ หรือกําหนดตําแหน'งเป<นระดับชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ และตําแหน'งที่ นาย ก. ครองอยู'ในปOจจุบัน เป<นตําแหน'งที่จัดอยู'ในกลุ'มตําแหน'งเดียวกันกับ
ตําแหน'งเลขที่ 62 กรณีน้ี ให!สํานักงานเลขานุการกรมดําเนินการเสนอผู!มีอํานาจสั่งบรรจุลงนามคําสั่งย!าย 
นาย ก. ไปดํารงตําแหน'งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชํานาญการ ด!านบริการทางวิชาการ ตําแหน'งเลขที่ 62 
ได!ทันที 

กรณีที่ 2 สมมติว'า ตําแหน'งเลขที่ 62 กําหนดเป<นตําแหน'งนักวิชาการ
สาธารณสุข ระดับชํานาญการพิเศษ เพียงระดับเดียว และตําแหน'งที่ นาย ก. ครองอยู'ในปOจจุบัน เป<นตําแหน'ง
ที่จัดอยู'ในกลุ'มตําแหน'งเดียวกันกับตําแหน'งเลขที่ 62 กรณีน้ี ให!สํานักงานเลขานุการกรมดําเนินการขอ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหน'งเลขที่ 62 เป<นระดับตํ่าลงหน่ึงระดับเป<นการช่ัวคราว และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุขให!ความเห็นชอบแล!ว จึงให!ดําเนินการเสนอผู!มีอํานาจสั่งบรรจุลงนามคําสั่งย!าย นาย ก. ไปดํารง
ตําแหน'งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชํานาญการ ด!านบริการทางวิชาการ ตําแหน'งเลขที่ 62 

กรณีที่ 3 สมมติว'า ตําแหน'งที่ นาย ก. ครองอยู'ในปOจจุบัน เป<นตําแหน'งที่ไม'ได!
จัดอยู'ในกลุ'มตําแหน'งเดียวกันกับตําแหน'งนักวิชาการสาธารณสุข และตําแหน'งเลขที่ 62 กําหนดเป<นระดับ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ หรือกําหนดเป<นระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ หรือกําหนด
เป<นระดับชํานาญการพิเศษเพียงระดับเดียว แต'ได!รับความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข  
ให!กําหนดเป<นระดับชํานาญการเป<นการช่ัวคราวแล!ว อย'างใดอย'างหน่ึง กรณีน้ีให! นาย ก. ย่ืนแบบขอประเมิน
เพ่ือย!ายต'อผู!บังคับบัญชาตามลําดับช้ันถึงผู!มีอํานาจสั่งบรรจุ โดยใช!แบบขอประเมินเพ่ือย!ายหรือโอนที่ 
กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกกําหนด และให!สํานักงานเลขานุการกรมเสนอคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงานที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก แต'งต้ัง เพ่ือดําเนินการ
ประเมินบุคคลและผลงาน แล!วรายงานผลการพิจารณาพร!อมทั้งเหตุผลต'อผู!มีอํานาจสั่งบรรจุเพ่ือดําเนินการ
ย!ายต'อไป 

 
 

2.3.2 แนวทาง... 
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2.3.2 แนวทางปฏิบัติในการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนในตําแหน'งที่ผู!น้ันครองอยู' 

ตําแหน'งที่จะประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนในตําแหน'งที่ผู! น้ันครองอยู' ได!แก' กรณีตําแหน'งที่มี
ลักษณะกรอบระดับตําแหน'ง เช'น ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ หรือระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการ
พิเศษ หรือระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ ให!ดําเนินการดังน้ี 

(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'ในปOจจุบันและตําแหน'งที่ขอประเมินเพ่ือเลื่อนและให!คะแนนการประเมนิคุณลักษณะของ
บุคคล แล!วส'งให!ผู!รับผิดชอบงานด!านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส'วนราชการที่จะแต'งต้ังดําเนินการต'อไป 

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

(4) เมื่อผู!มีอํานาจสัง่บรรจเุหน็ชอบและลงนามประกาศผลการประเมินบคุคลแล!ว ให!สํานักงาน
เลขานุการกรม ดําเนินการดังน้ี 

(4.1) เผยแพร'ประกาศผลการประเมินบุคคล พร!อมทั้งช่ือและเค!าโครงผลงานรวมทั้ง
ข!อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน สัดส'วนของผลงานในส'วนที่ตนเองปฏิบัติ และรายช่ือผู!ร'วมจัดทําผลงาน 
(ถ!ามี) ทางเว็บไซต�กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก เพ่ือเปQดโอกาสให!มีการทักท!วงได!ภายใน  
30 วัน 

(4.2) แจ!งผู!ผ'านการประเมินบุคคลให!ส'งผลงานเข!ารับการประเมินตามหลักเกณฑ�ที่ 
อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก กําหนด โดยแจ!งผ'านทางหน'วยงานระดับกองต!นสังกัด 

(5) ให!หน'วยงานระดับกองต!นสังกัด แจ!งผู!ผ'านการประเมินบุคคลตามประกาศรายช่ือผู!ได!รับ
การคัดเลือกจัดส'งคําขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ!วนสมบูรณ�ไปยังสํานักงานเลขานุการกรม 
ตามจํานวนและเงื่อนไขที่ ก.พ. และคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด ภายใน 6 เดือน นับต้ังแต'วันที่
ประกาศรายช่ือผู!ได!รับการคัดเลือก ทั้งน้ี ผู!ที่ไม'สามารถส'งผลงานได!ภายในกําหนดระยะเวลา 6 เดือน เน่ืองจาก
มีเหตุผลความจําเป<นที่ไม'สามารถส'งผลงานภายในกําหนดเวลาได! สามารถขยายระยะเวลาการส'งผลงานได!อีก
ไม'เกิน 3 เดือน นับถัดจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน โดยให!ส'งคําขอขยายระยะเวลาไปยังสํานักงาน
เลขานุการกรมก'อนครบกําหนด เพ่ือเสนออธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกพิจารณาเป<น
กรณีเฉพาะราย 

(6) กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกจะถือว'าผู!ได!รับการคัดเลือกตามประกาศ
รายช่ือไม'ประสงค�เข!ารับการประเมินผลงาน ในกรณีดังน้ี 

(6.1) ผู!ได!รับการคัดเลือกไม'สามารถจัดส'งผลงานภายในกําหนดระยะเวลา 6 เดือน  
และไม'ส'งคําขอขยายระยะเวลามาที่สํานักงานเลขานุการกรม ก'อนครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน 

 
 

(6.2) ผู!ได!รบั... 
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(6.2) ผู!ได!รับการคัดเลือกขอขยายระยะเวลาการส'งผลงานอีกไม'เกิน 3 เดือน เรียบร!อย

แล!ว แต'ไม'สามารถจัดส'งผลงานตามกําหนดระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลาได! 
(7) ผู!ขอประเมินบุคคลที่ระยะเวลาการดํารงตําแหน'งหรือเคยดํารงตําแหน'งในสายงานที่จะ

แต'งต้ังตามคุณวุฒิของบุคคลตามข!อ 3 ไม'มีหรือมีแต'ไม'ครบ แต'มีระยะเวลาการดํารงตําแหน'งหรือเคยดํารง
ตําแหน'งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข!องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต'งต้ัง  
ให!จัดทําเอกสารแบบพิจารณาคุณสมบติัของบคุคลเพ่ือขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหน'งในสายงานที่เกี่ยวข!อง
หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต'งต้ัง เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ทางเลือก แต'งต้ัง เป<นผู!พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารง
ตําแหน'งหรือเคยดํารงตําแหน'งในสายงานที่จะแต'งต้ัง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข!องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะ
แต'งต้ัง โดยให!จัดส'งพร!อมกับเอกสารประกอบการประเมินบุคคล 

2.3.3 แนวทางปฏิบัติในการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนในตําแหน'งที่ผู!ครองตําแหน'งจะพ!นจากราชการ 
(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 
โดยให!คณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�

ทางเลือก แต'งต้ัง เป<นผู!พิจารณาประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ�ที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�
ทางเลือก กําหนด แล!วรายงานผลการพิจารณาพร!อมทั้ ง เหตุผลต'อผู!มีอํานาจสั่ งบรรจุ  พิจารณา 
ให!ความเห็นชอบและประกาศรายช่ือผู!ได!รับการคัดเลือก ตําแหน'งละหน่ึงคน 

(3) ให!หน'วยงานระดับกองต!นสังกัด แจ!งผู!ผ'านการประเมินบุคคลตามประกาศรายช่ือผู!ได!รับ
การคัดเลือกจัดส'งคําขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ!วนสมบูรณ�ไปยังสํานักงานเลขานุการกรม 
ตามจํานวนและเงื่อนไขที่ ก.พ. และคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด ภายใน 6 เดือน นับต้ังแต'วันที่
ประกาศรายช่ือผู!ได!รับการคัดเลือก ทั้งน้ี ผู!ที่ไม'สามารถส'งผลงานได!ภายในกําหนดระยะเวลา 6 เดือน เน่ืองจาก
มีเหตุผลความจําเป<นที่ไม'สามารถส'งผลงานภายในกําหนดเวลาได! สามารถขยายระยะเวลาการส'งผลงานได!อีก
ไม'เกิน 3 เดือน นับถัดจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน โดยให!ส'งคําขอขยายระยะเวลาไปยังสํานักงาน
เลขานุการกรมก'อนครบกําหนด เพ่ือเสนออธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกพิจารณาเป<น
กรณีเฉพาะราย 

(4) กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกจะถือว'าผู!ได!รับการคัดเลือกตามประกาศ
รายช่ือไม'ประสงค�เข!ารับการประเมินผลงาน ในกรณีดังน้ี 

(4.1) ผู!ได!รับการคัดเลือกไม'สามารถจัดส'งผลงานภายในกําหนดระยะเวลา 6 เดือน  
และไม'ส'งคําขอขยายระยะเวลามาที่สํานักงานเลขานุการกรม ก'อนครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน 

(4.2) ผู!ได!รับการคัดเลือกขอขยายระยะเวลาการส'งผลงานอีกไม'เกิน 3 เดือน เรียบร!อย
แล!ว แต'ไม'สามารถจัดส'งผลงานตามกําหนดระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลาได! 

(4.3) ผู!ได!รับการคัดเลือกแจ!งความประสงค�ขอสละสิทธ์ิเข!ารับการประเมินผลงานมาที่
สํานักงานเลขานุการกรมเป<นลายลักษณ�อักษร 
 

 
 

ทั้งน้ี... 



สําเนาถูกต!อง 

 
(นางมณีรัตน� บุญเจริญ) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม 
กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

1 มีนาคม 2565 
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ทั้งน้ี กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกจะดําเนินการตามกระบวนการ

ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้ึนแต'งต้ังให!ดํารงตําแหน'งในระดับที่สูงข้ึนใหม'อีกครั้ง สําหรับตําแหน'งที่ผู!ได!รับ 
การคัดเลือกไม'ประสงค�เข!ารับการประเมินผลงาน 

(5) ผู!ขอประเมินบุคคลที่ระยะเวลาการดํารงตําแหน'งหรือเคยดํารงตําแหน'งในสายงานที่จะ
แต'งต้ังตามคุณวุฒิของบุคคลตามข!อ 3 ไม'มีหรือมีแต'ไม'ครบ แต'มีระยะเวลาการดํารงตําแหน'งหรือเคยดํารง
ตําแหน'งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข!องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต'งต้ัง  
ให!จัดทําเอกสารแบบพิจารณาคุณสมบติัของบคุคลเพื่อขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหน'งในสายงานที่เกี่ยวข!อง
หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต'งต้ัง เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ทางเลือก แต'งต้ัง เป<นผู!พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารง
ตําแหน'งหรือเคยดํารงตําแหน'งในสายงานที่จะแต'งต้ัง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข!องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะ
แต'งต้ัง โดยให!จัดส'งพร!อมกับเอกสารประกอบการประเมินบุคคล 

 
ประกาศ ณ วันที่   1  มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 (ลงช่ือ)   นายยงยศ  ธรรมวุฒิ 
 (นายยงยศ  ธรรมวุฒิ) 
 อธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
 ประธาน อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
 


