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ตําแหน่ งประเภท

วิชาการ

ชื อสายงาน

แพทย์แผนไทย

ชื อตําแหน่ งในสายงาน

แพทย์แผนไทย

ระดับตําแหน่ ง

ชํานาญการ

หน้ าทีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บ ัติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ งต้อ งกํา กับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ง านของ
ผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงาน โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสู งในด้านการแพทย์
แผนไทย ปฏิบตั ิงานทีต้องตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหาทียาก และปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย หรื อ
ปฏิบตั ิงานในฐานะผูป้ ฏิ บตั ิงานทีมีประสบการณ์ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสู งในด้านการแพทย์แผนไทย ปฏิบตั ิงานทีต้องตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหาทียาก และ
ปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
#. ด้ านการปฏิบัติการ
(1) ให้บ ริ การ ตรวจวินิจฉัย รั กษาพยาบาล ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ องกันโรค ฟื นฟู สภาพ
ด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐานวิชาชีพ เพือให้ประชาชนได้รับบริ การทีมีคุณภาพ
(2) ศึ กษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาต้นแบบที ยุ่งยากซับซ้อน ต้องอาศัยความรู ้ ทางวิชาการ
ระดับสู ง เพือเสริ มสร้างระบบการแพทย์แผนไทยทีดี และประยุกต์ใช้สาํ หรับหน่วยงานอืน
(3) เสนอแนะแนวทาง กฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์ หรื อข้อเสนอต่างๆ ตามหลักการในวิชาชี พ
เพือใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยทีเหมาะสม
(4) ประเมินผลการดําเนิ นงานในโครงการต่างๆ หรื อการดําเนิ นการของงานทีเกียวข้อง
เพือประกอบการพัฒนามาตรฐานให้ประชาชนได้รับการบริ การทางการแพทย์แผนไทยทีมีประสิ ทธิ ภาพ

&. ด้ านการวางแผน
วางแผนหรื อร่ วมดําเนิ นการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรื อโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํานักหรื อกอง และแก้ปัญหาในการปฏิ บตั ิงาน เพือให้การดําเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิK ทีกําหนด
'. ด้ านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่ วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบืองต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรื อหน่วยงานอืน เพือให้เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิKตามทีกําหนด
(2) ให้ขอ้ คิดเห็นหรื อคําแนะนําเบืองต้นแก่สมาชิ กในทีมงานหรื อบุคคลหรื อหน่ วยงาน
ทีเกียวข้อง เพือสร้างความเข้าใจและความร่ วมมือในการดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
(. ด้ านการบริการ
(1) พัฒนาข้อมู ล ให้บริ การข้อมู ลที ทันสมัย เพื อให้ประชาชนได้รับข้อมู ลที เหมาะสม
และสามารถนําไปใช้ในการดูแลสุ ขภาพ
(2) สอน นิเทศ ถ่ายทอดความรู ้ ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ตอบปั ญหาและชีแจง ทางวิชาการ
ด้านการแพทย์แผนไทยแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา ประชาชนทัวไป เพือให้ทราบข้อมูล ความรู ้ต่างๆ ทีสามารถ
นําไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบตั ิการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึงมาแล้ว ดังต่อไปนี
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ ไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็ น 4 ปี
สํ า หรั บ ผู ้มี คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํา แหน่ ง แพทย์ แ ผนไทย ระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร ข้ อ 2 หรื อข้อ 4
ที เที ย บได้ไ ม่ ต ํากว่ า ปริ ญ ญาโท และให้ ล ดเป็ น 2 ปี สํ า หรั บ ผู ้มี คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํา แหน่ ง
แพทย์แผนไทย ระดับปฏิบตั ิการ ข้อ 3 หรื อข้อ 4 ทีเทียบได้ไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาเอก
.L ตําแหน่งอย่างอืนทีเทียบเท่า .M หรื อ . แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงือนไข
ที ก.พ. กําหนด

L
และ
L. ปฏิบตั ิงานด้านการแพทย์แผนไทย หรื องานอืนทีเกียวข้องตามทีส่ วนราชการเจ้าสังกัดเห็น
ว่าเหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบและลักษณะงานทีปฏิบตั ิมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า M ปี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจําเป็ นสํ าหรับตําแหน่ ง
1. มีความรู ้ความสามารถทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
. มีทกั ษะทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
L. มีสมรรถนะทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง

ก.พ. กําหนดวันที MM ธันวาคม พ.ศ. %%M

