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การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบรองผู้อ านวยการ

• เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

ประเภทอ านวยการของกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1.4 ต่างลักษณะงาน คือ 1) มีค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง

บทบาทหน้าที่  หรือภาระงานต่างจากลักษณะงานเดิมที่ปฏิบัติภายในกอง หรือส านัก หรือศูนย์                       

หรือกลุ่ม หรืองาน โดยชื่อต าแหน่งในสายงานไม่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับหนังสือส านักงาน ก.พ.

ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภท

อ านวยการระดับต้นและระดับสูง ว่าจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งประเภทอ านวยการตามที่ ก.พ. ก าหนด 



(ร่าง) หน้าที่ความรับผิดชอบรองผู้อ านวยการ

ด้านบริหาร
- ฝ่ายบริหารทั่วไป

ด้านวิชาการ
- กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ (กพว.)

ด้านบริการ
- กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข
- กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

1. วางแผนปฏิบัติการ 1. นวัตกรรม วิชาการ ความรู้และสารสนเทศ 1. พัฒนางานบริการ

2. บริหารความเสี่ยง 2. บริหารความเสี่ยง 2. บริหารความเสี่ยง

3. ก ากับติดตาม 3. ก ากับติดตาม 3. ก ากับติดตาม

4. แผนพัฒนาบุคลากรและแผนอัตราก าลัง 4. แผนพัฒนาบุคลากรและแผนอัตราก าลัง 4. แผนพัฒนาบุคลากรและแผนอัตราก าลัง

5. ประสานงาน 5. ประสานงาน 5. ประสานงาน

6. ระบบบริหารคุณภาพ 6. ระบบบริหารคุณภาพ 6. ระบบบริหารคุณภาพ

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย



การก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์



นักจัดการงานทั่วไป (ชพ)                          -1
นักจัดการงานทั่วไป (ปก / ชก)                 -1
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก / ชก)  -1
นักวิชาการพัสดุ  (ปก/ชก)                        -1

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชพ) หรือ         -1
นักเทคนิคการแพทย์ (ชพ) หรือ 
เภสัชกร (ชพ) หรือนักฟิสิกส์รังสี (ชพ)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปก / ชก)           -1

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชพ) -1
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปก / ชก)            -5
เภสัชกร (ชพ)  -1
เภสัชกร (ปก/ชก)  -5
นักฟิสิกส์รังสี (ชพ)   -1
นักฟิสิกส์รังสี (ปก /ชก) -2

นักเทคนิคการแพทย์ (ชพ) -1
นักเทคนิคการแพทย์ (ปก / ชก)  -2
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชพ)                -1
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปก / ชก)  -4

ผู้อ านวยการศูนย์              -1

“ร่าง”  โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังข้าราชการพื้นฐานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1-12 (ศูนย์ตามกฎกระทรวง)

หมายเหตุ : กรอบอัตราก าลังพื้นฐาน ข้าราชการรวมกับอัตราก าลังบุคลากรประเภทอี่น ๆ เช่น พรก. /พกส. ฯลฯ  (1:1) ไม่ควรเกิน 60 อัตรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 แห่ง   30 

ฝ่ายบริหารทั่วไป                      4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ               2

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข      15 กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข                    8



กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ               1

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  3 แห่ง    15

นักจัดการงานทั่วไป (ชพ)                           -1
นักจัดการงานทั่วไป (ปก / ชก)                 -1
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก / ชก)  -1
นักวิชาการพัสดุ  (ปก/ชก)                        -1

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชพ) หรือ        -1
นักเทคนิคการแพทย์ (ชพ) หรือ 
เภสัชกร (ชพ) หรือ  นักฟิสิกส์รังสี (ชพ)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชพ)             -1
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปก/ชก) -2
เภสัชกร (ปก/ชก)  -2
นักฟิสิกส์รังสี (ปก / ชก ) -2

นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชพ)   -1
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปก/ซก) หรือ                 -2

นักเทคนิคการแพทย์ (ปก/ซก) 

ผู้อ านวยการศูนย์                  -1

“ร่าง”  โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังข้าราชการพื้นฐาน ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  3 แห่ง (หน่วยงานที่ก าหนดภายใน)

หมายเหตุ : กรอบอัตราก าลังพื้นฐาน ข้าราชการรวมกับอัตราก าลังบุคลากรประเภทอี่นๆ เช่น พรก. / พกส.ฯลฯ  (1:1) ไม่ควรเกิน 30 อัตรา

ฝ่ายบริหารทั่วไป                       4

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข       7 กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข                      3



เกลี่ยอัตราก าลังที่เป็นต าแหน่งว่าง 
รองรับงานตามนโยบาย

อัตราก าลังที่ต้องการ
รวมข้าราชการ พนักงาน

ราชการ
พนักงาน
กระทรวง

สาธารณสุข

จ้างเหมา
บริการ

1. งานรังสี (เพื่อรองรับ พ.ร.บ. นิวเคลียร์)

2. งาน Genomics Thailand

3. การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4

การบริหารอัตราว่าง  



อัตราว่างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประเภทต าแหน่ง จ านวน (อัตรา)
ข้าราชการ 7
พนักงานราชการ 6       รอเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรร

12      รอเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเพื่อขอรับ 
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 28



การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์



หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ กรณีต าแหน่งส าหรับหัวหน้ากลุ่มงาน
ที่ต่ ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548

เป็นต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานที่ต่ ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง 1 ระดับ และรายงานตรงต่อผู้อ านวยการกอง

ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา จ านวน 4 ต าแหน่ง ซึ่งต้องเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ จ านวน 2 ต าแหน่ง อาจน าต าแหน่งประเภททั่วไป 
หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ าที่ก าหนดเป็นกรอบพนักงานราชการ มานับรวมได้ เท่ากับ 2 : 1

ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ และต้องตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากมาก

เป็นกลุ่มงานท่ีเกิดจากการจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง ออกเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ ซึ่งมีผลท าให้เกิดต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ การจัดแบ่งงานดังกล่าว อ.ก.พ. กระทรวง ได้เห็นชอบด้วยแล้ว          

ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ที่ ก.พ. ก าหนด (ต้องได้คะแนน 80 คะแนนข้ึนไป)

มีต าแหน่งว่างมายุบรวม เพื่อให้ครอบคลุมค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น



ข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

• ขณะนี้ มีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รวมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่1/1 เชียงราย 
สามารถก าหนดต าแหน่งนักจัดการงานทัว่ไป เป็นระดับช านาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์ได ้
โดยต้องมีต าแหน่งว่างมายุบเลิก

• อนาคต ถ้าศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง เป็นศูนย์ภายใน  รวมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 12 สงขลา กรอบต าแหน่งของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จะสามารถก าหนดต าแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป เป็นระดับช านาญการพิเศษได้ โดยต้องมีต าแหน่งว่างมายุบเลิก



แนวคิด : การก าหนดต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชพ ระดับภาค

หมายเหตุ ก.พ. ก าหนดหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตราก าลัง ดังนี้

1. ภารกิจและปริมาณงานที่ต าแหน่งสังกัดอยู่เดิมลดลง หรือหมดความจ าเป็น  และส่วนราชการที่จะเกล่ียอัตราก าลังไป
ก าหนด มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน หรือมีเหตุผลความจ าเป็น 

2. ไม่เป็นการเกลี่ยอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค (ศวก.) ไปก าหนดเป็นต าแหน่ง
ในส่วนกลาง

3. การเกลี่ยอัตราก าลัง  ที่มีผลกระทบต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง ให้น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณา

ข้อดี ข้อจ ากัด
1. เป็นการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 1. ต้องเกลี่ยอัตราก าลังจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานท่ีจะ

ก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ
2. หน่วยงานที่ถูกเกลี่ยต าแหน่ง  จะขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน
3. จะต้องหาต าแหน่งว่างมายุบเลิก



การก าหนดต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ ของหน่วยงานส่วนกลาง 

ขณะนี้ไม่สามารถก าหนดต าแหน่ง ระดับช านาญการพิเศษได้ เนื่องจากยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การก าหนดต าแหน่ง

• ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา จ านวน 4 ต าแหน่ง ซึ่งต้องเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ จ านวน 2 ต าแหน่ง 

• จะต้องมีต าแหน่งว่างมายุบรวม เพื่อให้ครอบคลุมค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น




