ประกาศสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย
เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย
------------------------------------ด้ ว ยสำนั ก งานสภาการแพทย์ แ ผนไทยมี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ปฏิ บั ติ ง าน
ในสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ดังต่อไปนี้
๑.รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
๒. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒0 ปีบริบูรณ์ (ในวันที่ยื่นใบสมัคร) สำหรับเพศชายต้อง
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
(๒) มีสัญชาติไทย
(3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(4) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
(5) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(6) มีความสามารในการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Microsoft Office
(7) มีความสามารถในการจัดทำเอกสารการประชุม และดำเนินการประชุมได้
(8) มีความขยัน ความอดทน และพร้อมอุทิศตัวเพื่อการทำงานต่อองค์กร
๒.2 ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบ ในการ
บริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๒) เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ คนวิ ก ลจริต หรือ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่สภาการแพทย์แผนไทย พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อนตามกฎหมาย
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็ น ผู้ เคยต้ องรั บ โทษจำคุ ก โดยคำพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก เพราะกระทำความผิ ด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) เป็ น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือ ไล่ ออกจากรัฐ วิส าหกิจ หรือ หน่ วยงานอื่ น
ของรั ฐ เนื่ องจากกระทำผิ ดวินั ย ตามกฎหมายของทางราชการ หรือตามกฎหมายอื่ น หรือ ไม่ อยู่ ระหว่ าง
ถูกพักงานหรือพักราชการ
(8) เป็ นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ หรือของสภาการแพทย์แผนไทย

-๒(9) เป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
(๑๐) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น ไม่เฟือนไม่ส มประกบ และไม่เป็นโรคต้องห้ ามหรือโรคอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การทำงานตามที่เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทยประกาศกำหนด
๓. การรับสมัคร
สมั ค รได้ ด้ ว ยตนเอง พร้ อ มเอกสารประกอบการสมั ค ร โดยรั บ รองสำเนาถู ก ต้ อ ง
อย่างละหนึ่งฉบับ ดังต่อไปนี้
๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๓ สำเนาใบปริญญาบัตร และใบรับรองการศึกษา
๓.๔ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล เป็นต้น
๓.๕ หนังสือรับรองการทำงาน จากหน่วยงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเคยทำงาน (ถ้ามี)
๓.6 ใบรับรองแพทย์
๓.7 รูปภาพถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมแว่น ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
๔. ประกาศรายชื่ อ ผู้ ส มั ค ร วั น เวลา และสถานที่ คั ด เลื อ ก ให้ เ ป็ น ไปตามที่ เ ลขาธิ ก าร
สภาการแพทย์แผนไทยประกาศกำหนด ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ โดยมี
ผลการประเมินรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยวิธีการ
๔.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
๔.๒ ทดสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
๕. สิ ทธิป ระโยชน์ ระยะเวลาการจ้าง และวินัยและการรักษาวินัย ให้ เป็นไปตามที่กำหนดใน
ระเบียบสภาการแพทย์แผนไทย
๖. ระยะเวลาการจ้ า งไม่ เกิ น สี่ ปี และต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านทุ ก หกเดื อ น
ตลอดระยะเวลาการจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้างตามแบบที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนด
๗. ในการจ้างปีแรก ให้มีการทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลาหกเดือน และหากไม่ผ่านการทดลอง
การปฏิ บั ติ งานให้ ท ดลองต่อ ไปอี กไม่ เกิ น สามเดือ น ซึ่ งถ้ าหากไม่ ผ่ านการประเมิ น สองครั้งให้ ถื อว่าไม่ผ่ าน
การทดลองการปฏิบัติ งาน และผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากงานให้ถือเสมือนว่าไม่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
สภาการแพทย์แผนไทย
ในระหว่างเวลาทดลองปฏิบัติงาน หากพบว่าเจ้าหน้าที่มีความประพฤติไม่ดี หรือ ไม่มีความรู้
หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ งานกั บ ผู้ ร่ ว มงาน หรื อ ไม่ มี ค วามสามารถเหมาะสมที่ จ ะปฏิ บั ติ งาน ให้ เลขาธิก าร
สภาการแพทย์แผนไทยมีอำนาจดำเนินการตามระเบียบสภาการแพทย์แผนไทย
เมื่อผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน ให้ เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทยบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย
๘. วันและเวลาทำงาน วันหยุดงานตามประเพณี วันหยุดงานประจำปี และการลาหยุดงานของ
เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทยให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบสภาการแพทย์แผนไทย
9. ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 22 ตุลาคม 2562

-๓๑๐. สมั ค รได้ ด้ ว ยตนเองได้ ที่ สำนั ก งานสภาการแพทย์ แ ผนไทย อาคาร ๑ ชั้ น ๔
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕8๐ ๑๑๕๗ – ๘
๑๑. คุณสมบัติการสมัครและลักษณะงานที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

(นายวัลลภ เผ่าพนัส)
อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่สอง
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

-๔รายละเอียดแนบท้าย ตำแหน่งวิชาการ
เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถิติ
การรายงาน ช่วยงานแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและ
เตรียมการสำหรับ การประชุม จดบั น ทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่น ๆ
ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
และบริ ห ารงานหลายด้ านด้ ว ยกั น เช่น งานสารบรรณ งานจัด ระบบงาน เป็ น ต้ น และปฏิ บั ติห น้ าที่ อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติงานระดั บ ต้น โดยใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิช าการในการทำงาน
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการแพทย์ แ ผนไทย ภายใต้ ก ารกำกั บ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ได้
รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล จั ดทำเอกสารข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นใน
องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย เพื่อประกอบการวางแผนการทำงาน หรือจัดทำรายงานทางวิชาการ เป็นต้น
(2) เสนอแนะแนวทาง กฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์ หรือข้อเสนอต่างๆ ตามหลั กการในวิช าชีพ
เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยที่เหมาะสม
(3) จั ด เตรี ย มการประชุ ม บั น ทึ ก และเรี ย บเรี ย งรายงานการประชุ ม และรายงานอื่ น ๆ
เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสาน
ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมหรือหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้อง
กับภาพรวมผลงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้
๔. ด้านการบริการ
ตอบปั ญ หา ชี้ แ จง ทางวิช าการด้ านการแพทย์ แผนไทย และให้ ค ำแนะนำเกี่ ย วกั บ งานในความ
รับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
ข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ

-๕คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์ แผนไทย
และได้รับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย
เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย
(2) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้
(1) มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(2) มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(3) มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท

