
 
 
 
 

 
 

ประกาศส านักงานสภาการแพทย์แผนไทย 
เรื่อง   การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานสภาการแพทย์แผนไทย 

 

------------------------------------- 
ด้วยส านักงานสภาการแพทย์แผนไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน

ส านักงานสภาการแพทย์แผนไทย ดังต่อไปนี้ 
๑.รับสมัครต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรแพทย์แผนไทย 
   ต าแหน่งวิชาการ จ านวน 1  ต าแหน่ง 
   ๒. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ คุณสมบัติต ำแหน่งวิชำกำร จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
 (๑) เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ ากว่า ๒3 ปีบริบูรณ์ (ในวันที่ยื่นใบสมัคร) ส าหรับเพศชายต้อง

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
 (๒) มีสัญชาติไทย 
 (3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
 (4) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 (5) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (6) มีความสามารในการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Microsoft Office 
 (7) มีความสามารถในการจัดท าเอกสารการประชุม และด าเนินการประชุมได้ 
 (8) มีความขยัน ความอดทน และพร้อมอุทิศตัวเพ่ือการท างานต่อองค์กร 
 ๒.2 ลักษณะต้องห้ำม 
 (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เป็นกรรมการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบ ในการ

บริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน              

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีสภาการแพทย์แผนไทย พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน 
 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อนตามกฎหมาย 
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๖) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่ สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด              

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (๗) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน             

ของรัฐ  เนื่องจากกระท าผิดวินัยตามกฎหมายของทางราชการ หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือไม่อยู่ระหว่าง              
ถูกพักงานหรือพักราชการ 

 (8) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน            
ของรัฐ หรือของสภาการแพทย์แผนไทย 
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 (9) เป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน  

 (๑๐) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันไม่เฟือนไม่สมประกบ และไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือโรคอ่ืนๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ               
การท างานตามที่เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทยประกาศก าหนด 

๓. กำรรับสมัคร 
 สมัครได้ด้ วยตน เอง  พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองส าเนาถูกต้อง                 

อย่างละหนึ่งฉบับ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓.๓ ส าเนาใบปริญญาบัตร และใบรับรองการศึกษา  
 ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  เป็นต้น  
 ๓.๕ หนังสือรับรองการท างาน จากหน่วยงาน หรือสถานที่ท างาน หรือเคยท างาน (ถ้ามี) 
 ๓.6 ใบรับรองแพทย์ 
 ๓.7 รูปภาพถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมแว่น ถ่ายไม่เกิน ๖ เดอืน จ านวน ๒ รูป 
๔. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ ในวันที่  28 สิงหำคม 2562 และท ำกำรสัมภำษณ์

ในวันที่  29 สิงหำคม 2562 เวลำ 13.30 – 16.30 น. ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ โดยมีผลการประเมินรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยวิธีการ 

 ๔.1 ทดสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่ง  
๕. สิทธิประโยชน์ ระยะเวลำกำรจ้ำง และวินัยและการรักษาวินัย ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

ระเบียบสภาการแพทย์แผนไทย 
๖. ระยะเวลำกำรจ้ำง ไม่ เกินสี่ปีและต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกหกเดือน                 

ตลอดระยะเวลาการจ้าง 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่สภาการแพทย์แผนไทยก าหนด 
๗. ในกำรจ้ำงปีแรก ให้มีการทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลาหกเดือน และหากไม่ผ่านการทดลอง 

การปฏิบัติงานให้ทดลองต่อไปอีกไม่เกินสามเดือน ซึ่งถ้าหากไม่ผ่านการประเมินสองครั้งให้ถือว่าไม่ผ่าน                
การทดลองการปฏิบัติงาน และผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากงานให้ถือเสมือนว่าไม่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานสภา
การแพทย์แผนไทย 

ในระหว่างเวลาทดลองปฏิบัติงาน หากพบว่าเจ้าหน้าที่มีความประพฤติไม่ดี หรือ ไม่มีความรู้
หรือไม่สามารถปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน หรือไม่มีความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน ให้เลขาธิการ                 
สภาการแพทย์แผนไทยมีอ านาจด าเนินการตามระเบียบสภาการแพทย์แผนไทย 

เมื่อผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน ให้เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทยบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
ส านักงานสภาการแพทย์แผนไทย 

๘. วันและเวลำท ำงำน วันหยุดงานตามประเพณี วันหยุดงานประจ าปี และการลาหยุดงานของ
เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบสภาการแพทย์แผนไทย 

9. ระยะเวลำกำรยื่นใบสมัคร ระหว่ำงวันที่   16 – 27 สิงหำคม 2562 
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๑๐. สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่  ส ำนักงำนสภำกำรแพทย์แผนไทย อำคำร ๑ ชั้น  ๔                  
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ สอบถำมได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕8๐ ๑๑๕๗ – ๘ , 
 มือถือ 081 296 4424 

๑๑. คุณสมบัติการสมัครและลักษณะงานที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
   ประกาศ ณ วันที่   16  สิงหาคม   พ.ศ. 2562  
 
 
 

(นายวัลลภ  เผ่าพนัส) 
อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่สอง 

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย 
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รำยละเอียดแนบท้ำย ต ำแหน่งวิชำกำร 
เรื่อง   กำรรับสมัครเจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักงำนสภำกำรแพทย์แผนไทย 

 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถิติ 
การรายงาน ช่วยงานแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและ
เตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอ่ืนๆ       
ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานจัดระบบงาน  เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้            
รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
  (๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล จัดท าเอกสารข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นใน
องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย เพ่ือประกอบการวางแผนการท างาน หรือจัดท ารายงานทางวิชาการ เป็นต้น 
  (2) เสนอแนะแนวทาง กฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์ หรือข้อเสนอต่างๆ ตามหลักการในวิชาชีพ    
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยที่เหมาะสม 
  (3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ     
เพ่ือให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
 วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 ๓. ด้ำนกำรประสำน 
 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมหรือหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้อง
กับภาพรวมผลงาน  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 
 ๔. ด้ำนกำรบริกำร 
 ตอบปัญหา ชี้แจง  ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
ข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย    
เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย  

 (2) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งนี้ 
(1) มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
(2) มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
(3) มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 

ค่ำตอบแทน 
 อัตราค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 
 

 
 


