
บันทึกขอความ 
สวนราชการ     กรมสุขภาพจิต   กองการเจาหนาที่    โทร.   ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๙๓  โทรสาร  ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๑๘ 
ท่ี   สธ  ๐๘๐๒.๓/ว ๖๒๓๔ วันท่ี         ๑๘       กันยายน  ๒๕๕๒ 
เร่ือง     ขอสงหลักเกณฑการทดแทน/สืบทอดตําแหนงทางวิชาการ  
       
เรียน     เลขานุการกรม/ผูอํานวยการสํานัก/กอง/โรงพยาบาล/สถาบัน/ศูนยและกลุมในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
 
 ตามที่กรมสุขภาพจิตไดจัดใหมโีครงการพัฒนาระบบเพื่อเตรียมความพรอมบุคลากรในการ
ทดแทน/สืบทอดตําแหนง (Succession  Plan)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวางแผนในการเตรียมความพรอมบุคลากร
ในสายวิชาการ  ซ่ึงเปนสายงานหลักของกรมสุขภาพจิต  โดยการกําหนดหลักเกณฑการทดแทน/สืบทอดตําแหนง
ทางวิชาการในตําแหนงตาง ๆ  ไดแก   นายแพทย  ทันตแพทย  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  
นักสังคมสงเคราะห  นักจิตวิทยาคลินิก  นักกิจกรรมบําบัด  นักวิชาการศึกษา  เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
บุคลากรที่มีคณุภาพ  ในการรองรับปญหาการสูญเสียบุคลากร  ทั้งการเกษียณอายุราชการ  การลาออก  และการโอน
ไปยังหนวยงานตางๆ  ซ่ึงมีความสําคัญตอผลสําเร็จตามยุทธศาสตรขององคกร  ประกอบกับกรมสุขภาพจิต
ไดเขารวมโครงการนํารองพัฒนาตนแบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคล : การวางแผนเพื่อสรางความตอเนื่อง
ในการบริหารงาน กรมสุขภาพจิต  (Succession  Plan)  กับสํานักงาน ก.พ.  โดยมีบริษัท PricewaterhouseCoopers  
เปนที่ปรึกษา  ความแจงแลว  นั้น           
  
 กรมสุขภาพจิตขอเรียนวา  ไดอนุมัติใหใชหลักเกณฑการทดแทน/สืบทอดตําแหนงทางวิชาการ
ในตําแหนงตางๆ ดังกลาวขางตน  จึงขอสงหลักเกณฑฯ แนบมาพรอมนี้  ทั้งนี้  ในปงบประมาณ  ๒๕๕๓  
กรมสุขภาพจิตจะดําเนินการรับสมัครขาราชการเขารวมโครงการพัฒนาระบบเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ทดแทน/สืบทอดตําแหนงทางวิชาการ  และจะใชหลักเกณฑนี้เปนแนวทางในการคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนง
ในระดับเชี่ยวชาญตอไป     
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และประชาสัมพันธใหขาราชการในสังกัดทราบตอไปดวย  
จะเปนพระคุณ   
  
  ลงชื่อ         ชาตรี   บานชื่น   
                                                                                                (นายชาตรี  บานชื่น) 
                                                                                               อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 
 

(สําเนา) 

สําเนาถูกตอง 
ลงช่ือ        พรทิพย  เขียวไพฑูรย 

(นางสาวพรทิพย  เขียวไพฑูรย) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 



ระบบการพัฒนาขาราชการเพื่อการทดแทน/สืบทอดตําแหนง  (Succession  Plan) 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
1.  วัตถุประสงคของระบบการพัฒนาขาราชการเพื่อการทดแทน/สืบทอดตําแหนงทางวิชาการ 
 1)  เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมขาราชการใหมีความพรอมที่จะดํารงตําแหนงหลักที่สําคัญ
ของหนวยงาน  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2)  เพื่อสงเสริมการพัฒนาขาราชการในหนวยงานใหมีความรู  ทักษะและสมรรถนะสูง  เหมาะ
สมตอภาวะผูนําทางวิชาการและมีความพรอมที่จะดํารงตําแหนงหลักทางวิชาการตอไป 
 3)  เพื่อดึงดูด  รักษาและจูงใจใหขาราชการที่มีความรูความสามารถและมีความพรอมในการพัฒนา
ใหสามารถสรางสรรผลงานที่เปนประโยชนตอวงการวิชาชีพและพรอมที่จะดํารงตําแหนงหลักที่สําคัญของ
หนวยงานตอไป 
 
2.  กลุมเปาหมาย 
 ขาราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิตซึ่งดํารงตําแหนงสายงานหลักทางวิชาการที่มีความสําคัญตอ
ความสําเร็จขององคกร  ไดแก  นายแพทย  ทันตแพทย  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  
นักสังคมสงเคราะห  นักจิตวิทยา  นักกิจกรรมบําบัด  และนักวิชาการศึกษา  ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป 
 
3.  ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน  (ปงบประมาณ 2552 – 2553) ระยะเวลา 
     1.  การจัดทําหลักเกณฑการทดแทน/สืบทอดตําแหนงทางวิชาการ 
     2.  เผยแพรและประชาสัมพันธหลักเกณฑการทดแทน/สืบทอดตําแหนง
ทางวิชาการ  (รายละเอียดหลักเกณฑฯ ปรากฏตามเอกสารแนบทาย) 
     3.  ประกาศรับสมัครขาราชการเพื่อเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพรอมในการทดแทน/สืบทอดตําแหนงทางวิชาการ 
     4.  การคัดเลือกขาราชการเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพรอมในการทดแทน/สืบทอดตําแหนงทางวิชาการ 
     5.  การพัฒนาขาราชการผูผานการคัดเลือกฯ เพื่อเตรียมความพรอมใน
การทดแทน/สืบทอดตําแหนงทางวิชาการ  

ม.ค. - พ.ค.  2552 
ก.ย.  -  พ.ย.  2552 
 
ธ.ค.  2552 
 
ก.พ.  2553 
 
มี.ค. - ก.ย.  2553 
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4.  วิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกขาราชการเขารับการพัฒนาเพื่อการทดแทน/สืบทอดตําแหนงทางวิชาการ   
 4.1  การประเมินสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะที่จําเปนในงาน   
   4.1.1  สมรรถนะหลัก ประกอบดวย 
           1)  การมุงผลสัมฤทธิ์            
          2)  การบริการที่ดี 
          3)  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
          4)  จริยธรรม                  
          5)  ความรวมแรงรวมใจ/การทํางานเปนทีม 
          6)  ภาวะความเปนผูนํา      
          7)  การคิดเชิงวิเคราะห       
          8)  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
 4.1.2  สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนงเปาหมาย ประกอบดวย  
  1)  วิสัยทัศน 
  2)  การเจรจาตอรอง 
  3)  ความรูความสามารถทางวิชาการ 
  4)  การมองภาพองครวม 
  5)  การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  6)  การตัดสินใจและแกไขปญหา 
  7)  ความคิดเชิงระบบ 
  8)  ความคิดสรางสรรค 
  9)  ความยืดหยุนและการปรับตัว 
  10)  การประสานงาน 
  11)  การควบคุมอารมณ 
  12)  การบริหารทรัพยากร 
 4.2  หนังสือรับรองความประพฤติ และความรูความสามารถจากผูบังคับบัญชา 
  4.3  การปฏิบัติงานในหนาที่และผลสําเร็จของงาน (มีเอกสารหลักฐานแนบ) 
 4.4  การทดสอบบุคลิกภาพ 
 4.5  การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 4.6  การสัมภาษณ 
 
 



- 3 - 
 
5.  แนวทางในการพัฒนาขาราชการผูไดรับการคัดเลือกเขารวมระบบการทดแทน/สืบทอดตําแหนง 
 มีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมในการทดแทน/สืบทอดตําแหนง  โดยเนน
เปาหมายองคกรและความตองการรายบุคคลรวมถึงการดําเนินงานตามแผนการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ 
(Career Path)  และเสนทางการฝกอบรมขาราชการ (Training Road Map) 
 
6.  การออกจากระบบการทดแทน/สืบทอดตําแหนง 
 6.1  ลาออกโดยสมัครใจ 
 6.2  คณะกรรมการพิจารณาการออกจากระบบการทดแทน/สืบทอดตําแหนงเปนผูพิจารณา
ใหความเห็นเสนออธิบดีกรมสุขภาพจิต  เพื่อพิจารณาอนุมัติใหออกจากระบบการทดแทน/สืบทอดตําแหนง
เปนรายกรณีไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

รายละเอียดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาสูระบบการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการทดแทน/สืบทอดตําแหนงทางวิชาการ 

 

1.  ตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ 
 

สวนท่ี  1  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน  โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือใหบริการทางการแพทย  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใชความรู ความ
สามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือใหบริการทางการแพทย  ปฏิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได
รับมอบหมาย   
 

สวนท่ี  2  คุณสมบัติของผูท่ีจะสมัครเขารวมระบบการทดแทน/สืบทอดตําแหนง 
  2.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง นายแพทย  ระดับปฏิบัติการ และ   
 2.2  เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนง
อยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานแพทย  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตาม
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 2.3  มีสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกําหนด 
 

สวนท่ี  3  บทบาทหนาท่ีและคุณลักษณะเดนของผูดํารงตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ   
             

บทบาทหนาที่ของตําแหนง 
 

คุณลักษณะเดนของบุคคล 

1. ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  ฟนฟู  สงเสริมสุขภาพ   
    ควบคุม  ปองกันโรค  และภัยสุขภาพ  ใหกับ 
    ผูปวยจิตเวชในระดับยุงยากซับซอน 
2. มีการพัฒนาองคความรูใหม 
3. ถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ 

1. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
2. มีบทบาทความเปนผูนําในองคกร 
3. มีความสามารถในการวางแผนงาน/บริหารโครงการและประเมิน 
    โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ   
4. มีการพัฒนาองคความรูทางการแพทยอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
5. มีความรูเกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย สามารถถายทอด 
    องคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ  ไดเปนอยางดี 
6. มีความรอบรูในงาน  มีสมรรถนะดานการสื่อสาร สามารถ 
    ประสานงาน หนวยงานทั้งภายในและภายนอก  เพื่อใหดูแล 
    ทางการแพทยแกผูปวยไดอยางตอเนื่องเกิดผลดีตอหนวยงาน 

เอกสารแนบทาย
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2.  ตําแหนงทันตแพทยเชี่ยวชาญ 
 

สวนท่ี  1  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน  โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความเชี่ยวชาญในทางวิชาการดานทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการ
ท่ียากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการดานทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแก
ปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

สวนท่ี  2  คุณสมบัติของผูท่ีจะสมัครเขารวมระบบการทดแทน/สืบทอดตําแหนง 

  2.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ทันตแพทยระดับปฏิบัติการ และ   
 2.2  เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนง
อยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานดานทันตกรรม      
ทันตสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 2.3  มีสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกําหนด 
 

สวนท่ี  3  บทบาทหนาท่ีและคุณลักษณะเดนของผูดํารงตําแหนงทันตแพทยเชี่ยวชาญ               
 

บทบาทหนาที่ของตําแหนง คุณลักษณะเดนของบุคคล 

1. ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  ฟนฟูสงเสริม    
    ปองกันโรคในชองปากและอวัยวะที่ 
    เกี่ยวของใหกับผูปวยจิตเวชในระดับยุงยาก 
    ซับซอนเพื่อใหมีทันตสุขภาพดีข้ึน 
2. มีการพัฒนาองคความรูใหม 

1. สามารถวางแผนการดูแลทางทันตกรรมสําหรับผูปวยจิตเวชใน 
    ระดับยุงยากซับซอน 
2. มีการพัฒนาองคความรูทางทันตกรรม 
3. สามารถประสานงานหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหดูแล 
    ทางทันตกรรมแกผูปวยอยางตอเนื่อง 
4. มคีวามรูเกี่ยวกับการวิจัยทางทันตกรรม 
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3.  ตําแหนงเภสัชกรเชี่ยวชาญ 
 

สวนท่ี  1  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน  โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเภสัชกรรม  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอน
มากและมีผลกระทบในวงกวาง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเภสัชกรรม  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการ
ท่ียากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

สวนท่ี 2  คุณสมบัติของผูท่ีจะสมัครเขารวมระบบการทดแทน/สืบทอดตําแหนง 
 2.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และ   
 2.2  เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนง
อยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานเภสัชกรรม  หรืองานอื่น
ท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว    
ไมนอยกวา 1 ป   
 2.3  มีสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกําหนด 
 

สวนท่ี  3  บทบาทหนาท่ีและคุณลักษณะเดนของผูดํารงตําแหนงเภสัชกรเชี่ยวชาญ 
 

บทบาทหนาที่ของตําแหนง คุณลักษณะเดนของบุคคล 

1. ใหบริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขกับ 
     ผูปวยจิตเวชในระดับยุงยากซับซอนเพื่อให 
     ผูปวยมีความปลอดภัยในการใชยา 
2. มีการพัฒนาองคความรูใหม 

1. สามารถวางแผนการดูแลทางเภสัชกรรมสําหรับผูปวยจิตเวชใน 
    ระดับยุงยากซับซอน 
2. สามารถประสานงานหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให 
    ดูแลทางเภสัชกรรมแกผูปวยอยางตอเนื่อง 
3. มีการพัฒนาองคความรูทางเภสัชกรรม 
4. มีความรูเกี่ยวกับการวิจัยทางเภสัชกรรม 
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4.  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ 
 

สวนท่ี  1  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความเชี่ยวชาญในทางงานพยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการทีย่ากและซบัซอนมาก
และมีผลกระทบในวงกวาง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางงานพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการ
ท่ียากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

สวนท่ี  2  คุณสมบัติของผูท่ีจะสมัครเขารวมระบบการทดแทน/สืบทอดตําแหนง 
 2.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ และ   
 2.2  เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนง
อยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ  
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
    2.3  มีสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกําหนด 
 

สวนท่ี  3  บทบาทหนาท่ีและคุณลักษณะเดนของผูดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ   
                

บทบาทหนาที่ของตําแหนง คุณลักษณะเดนของบุคคล 

1. ใหคําปรึกษา แนะนําในการบําบัดเฉพาะ 
     ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
 

1. สามารถวางแผนและแนวทางการใหคําปรึกษาเฉพาะทางการ 
     พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
2. มีความคิดเชิงระบบ วิเคราะห สังเคราะห 
3. มีความสามารถในการสื่อสารโนมนาว จูงใจ 
4. มีความคิดเชิงบวก แกไขปญหาเฉพาะหนาได 

2. ผลงานวิชาการ และ/หรือนวัตกรรม 
    ดานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
 

1. เปนหัวหนาโครงการดานวิชาการ  (บริหารจัดการโครงการ) และ 
    พัฒนานวัตกรรมดานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
2. มีความคิดเชิงระบบ วิเคราะห สังเคราะห 
3. สามารถสื่อสาร โนมนาว จูงใจ ยืดหยุนประสานการทํางาน 
    เปนทีม 
4. ใฝรู มุงมั่นพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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บทบาทหนาที่ของตําแหนง คุณลักษณะเดนของบุคคล 

3. ผลงานวิชาการ และ/หรือนวัตกรรม 
    ดานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
    เปนที่ยอมรับระดับประเทศ 
 

1. เปนหัวหนาโครงการดานวิชาการ  (บริหารจัดการโครงการ) และ 
    พัฒนานวัตกรรมดานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
2. มีความคิดเชิงระบบ วิเคราะห สังเคราะห 
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับดี 
4. ใฝรู มุงมั่นพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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5.  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
 

สวนท่ี  1  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน  โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ 

ความเชี่ยวชาญในทางวิชาการดานวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการท่ียาก
และซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่
ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

สวนท่ี  2  คุณสมบัติของผูท่ีจะสมัครเขารวมระบบการทดแทน/สืบทอดตําแหนง 
 2.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ และ   
 2.2  เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนง
อยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิชาการสาธารณสุข  
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
  2.3  มีสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกําหนด 
 

สวนท่ี  3  บทบาทหนาท่ีและคุณลักษณะเดนของผูดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ   
               

บทบาทหนาที่ของตําแหนง คุณลักษณะเดนของบุคคล 

1. พัฒนาองคความรูเทคโนโลยี   นวัตกรรม 
    ดานการสงเสริม ปองกันปญหาสุขภาพจิต 
   ระดับประเทศ  (Process - พัฒนา ถายทอด 
   และบริการวิชาการสุขภาพจิต) 

1. พัฒนาองคความรู/เทคโนโลยี/นวัตกรรมดานสุขภาพจิตตามสภาพ 
    ปญหาสุขภาพจิต 
2. พัฒนาองคความรู/ เทคโนโลยี/นวัตกรรมดานสุขภาพจิตในการ 
    สงเสริม/ปองกัน/แกไขปญหาสุขภาพจิต 
3. นําเสนอ/แลกเปลี่ยนประสบการณ/ผลงานวิชาการระดับกรม/ 
    กระทรวงหรือระดับประเทศ 
4. สามารถคิดวิเคราะห คาดการณสภาพปญหาสุขภาพจิตได 

2. เปนผูกําหนดบทบาทภารกิจสําคัญ 
    ท่ีสงผลถึงความสําเร็จในอนาคต 

1. บริหารจัดการงานไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปญหา 
    สุขภาพจิตระดับประเทศ 
2. มีแนวคิดในเชิงนโยบาย/กลยุทธในการกําหนด/วางแผนพัฒนาองค 
    ความรู/เทคโนโลยี/นวัตกรรมดานสุขภาพจิต ระดับประเทศ 
3. ประสานความรวมมือเครือขายในการพัฒนางานระดับประเทศ 
4. สามารถวางแผนเพื่อรองรับสถานการณปญหาสุขภาพจิต 
    ในอนาคต 
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6.  ตําแหนงนักสังคมสงเคราะหเชี่ยวชาญ 
 

สวนท่ี  1  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน  โดยใชความรู  ความสามารถ  ประสบการณ 
และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสังคมสงเคราะห ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและ
ซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสังคมสงเคราะห ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชา
การท่ียากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

สวนท่ี  2  คุณสมบัติของผูท่ีจะสมัครเขารวมระบบการทดแทน/สืบทอดตําแหนง 
 2.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห  ระดับปฏิบัติการ และ   
 2.2  เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนง
อยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 2.3  มีสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกําหนด 
 

สวนท่ี  3  บทบาทหนาท่ีและคุณลักษณะเดนของผูดํารงตําแหนงนักสังคมสงเคราะหเชี่ยวชาญ   
 

              บทบาทหนาที่ของตําแหนง คุณลักษณะเดนของบุคคล 

1. พัฒนาระบบสังคมสงเคราะหท่ี 
    สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
2. มีนวัตกรรม/ผลงานวิชาการทาง 
    สังคมสงเคราะห 
3. เปนที่ปรึกษา (Consultant) ทาง 
    สังคมสงเคราะห 

1. มีความรอบรูในองคความรูทางสังคมสงเคราะห 
2. มีประสบการณในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหท่ีหลากหลาย 
3. มีความรู ทักษะในการบริหารงาน  วิเคราะหสถานการณ  
    การวางแผนดําเนินงาน กํากับติดตามและประเมินผล 
4. มีความรอบรูในแหลงทรัพยากรทางสังคมสรางและพัฒนาเครือขาย 
    ทางสังคม 
5. มีความรอบรูตอสถานการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสามารถ 
    คาดการณสถานการณในอนาคตได 
6. มีความรูและทักษะในการทําวิจัยและพัฒนา 
7. มีความรอบรูในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของ 
8. มีความคิดเชิงวิเคราะห ความคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค 
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              บทบาทหนาที่ของตําแหนง คุณลักษณะเดนของบุคคล 

 9. มีความคิดเชิงบวก 
10. มีมนุษยสัมพันธ 
11. มีความสามารถในการสื่อสาร 
12. มีความสามารถในการถายทอดความรู 
13. มีภาวะผูนํา 
14. มีวุฒิภาวะทางอารมณ 
15. มีความมุงมั่น 
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7.  ตําแหนงนักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ 
 

สวนท่ี  1  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในการเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานดานจิตวิทยาคลินิกที่ตองใช
ความรู   ความสามารถ  ประสบการณ  และความเชี่ยวชาญในงานวิชาการที่รับผิดชอบสูงมาก  การปฏิบัติงานจําเปน
ตองมีการตัดสินใจหรือแกไขปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมาก   และมีผลกระทบในวงกวางระดับกลยุทธ
ของสวนราชการ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

สวนท่ี  2  คุณสมบัติของผูท่ีจะสมัครเขารวมระบบการทดแทน/สืบทอดตําแหนง 
 2.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยาคลินิก ระดับปฏิบัติการ และ 
 2.2  เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3  ป  หรือดํารงตําแหนง
อยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานดานจิตวิทยาคลินิก 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงานที่
ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 2.3  มีสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกําหนด 
 

สวนท่ี  3  บทบาทหนาท่ีและคุณลักษณะเดนของผูดํารงตําแหนงนักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ   
 

บทบาทหนาที่ของตําแหนง คุณลักษณะเดนของบุคคล 

1. เปนผูเชี่ยวชาญการพัฒนาองคความรู  
    เทคโนโลยี เครื่องมือวัดทางจิตวิทยาคลินิก 
   สุขภาพจิตและจิตเวช 
 

1. มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบการวิจัยและพัฒนา 
2. มีทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัย 
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  และสังเคราะหประเด็นองค
ความรูท่ีสําคัญและจําเปนในการพัฒนา   
4. มีความสามารถในการออกแบบการพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี 
    เครื่องมือวัดทางจิตวิทยาคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชอยางสรางสรรค 
5. มีความคิดเชิงระบบในการพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีเครื่องมือวัด 
    ทางจิตวิทยาคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช 
6. มีทักษะการสื่อสารในการประสานความรวมมือภาคีเครือขาย 
7. มีความสามารถในการจูงใจทีมเพื่อสัมฤทธิ์ผลของงาน 
8. ชอบ สนใจเรียนรูสิ่งใหมๆ  
9. ทุมเท/มุงมั่นในการทํางาน 
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บทบาทหนาที่ของตําแหนง คุณลักษณะเดนของบุคคล 

2. เปนที่ปรึกษาดานการตรวจวินิจฉัย  การ 
    บําบัดรักษา การฟนฟูการสงเสริม 
    สุขภาพจิต และการปองกันปญหา 
    สุขภาพจิตดวยกระบวนการทางจิตวิทยา 
    คลินิกที่ซับซอน 

1. มีทักษะในการบริหารจัดการงาน  ตรวจวินิจฉัยการบําบัดรักษาการ 
    ฟนฟู การสงเสริมสุขภาพจิตและการปองกันปญหาสุขภาพจิตดวย 
    กระบวนการทางจิตวิทยาคลินิกได 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  สังเคราะหและมีความแมนยํา 
    ในการตรวจวินิจฉัยการบําบัดรักษา  การฟนฟู การสงเสริม  
    สุขภาพจิต  และการปองกันปญหาสุขภาพจิตดวยกระบวนการทาง 
    จิตวิทยาคลินิก 
3. มีความสามารถในการแกไขปญหาและตัดสินใจ 
4. มีศิลปะในการสื่อสารและนําเสนอไดอยางชัดเจน ถูกตองและ 
    เขาใจงาย 
5. มีความสามารถในการจูงใจทีม  เพื่อสัมฤทธิ์ผลของงาน 
6. มีวุฒิภาวะทางอารมณ 
7. มีความไวในการรับรูและเชื่อมโยงประเด็นไดอยางรวดเร็วและ 
     แมนยํา 

3. เปนผูกําหนดบทบาทภารกิจสําคัญ 
    ท่ีสงผลถึงความสําเร็จในอนาคต  
     
 
 

1. มีทักษะในการประเมินและพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานวิชาการ 
    ดวยจิตวิทยาคลินิกและสุขภาพจิต 
2. มีความสามารถในการมองภาพองครวมและเขาใจองคกรและ 
    ระบบงานดานจิตวิทยาคลินิกและสุขภาพจิตระดับประเทศ 
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
4. มีศิลปะในการสื่อสารที่ชัดเจน  ถูกตองและเขาใจงาย 
5. มีความสามารถในการจูงใจองคกรเครือขายท่ีสัมฤทธิ์ผลของงาน 
6. ทุมเทโดยมุงประโยชนของสังคมสวนรวม 
7. ไมหยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพ 
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8.  ตําแหนงนักกิจกรรมบําบัดเชี่ยวชาญ 
 

สวนท่ี  1  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน   โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความเชี่ยวชาญในทางดานกิจกรรมบําบัด  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับ
ซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใชความรู ความ
สามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางดานกิจกรรมบําบัดปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทาง
วิชาการท่ียากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

สวนท่ี  2  คุณสมบัติของผูท่ีจะสมัครเขารวมระบบการทดแทน/สืบทอดตําแหนง  
 2.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง นักกิจกรรมบําบัด  ระดับปฏิบัติการ และ   
 2.2  เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนง
อยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัด  
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 2.3  มีสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกําหนด 
 

สวนท่ี  3  บทบาทหนาท่ีและคุณลักษณะเดนของผูดํารงตําแหนงนักกิจกรรมบําบัดเชี่ยวชาญ   
            

บทบาทหนาที่ของตําแหนง คุณลักษณะเดนของบุคคล 

1. ใหคําปรึกษา แนะนํา ทางดานบริหาร/ 
    จัดการ 
2. มีเทคโนโลยี นวัตกรรมดานกิจกรรมบําบัด 
    ท่ีทันสมัย ตอบสนองตอเหตุการณ และ 
    ความตองการของสังคม 
3. มีผลงานวิชาการระดับชาติ 
4. วางแผนพัฒนาวิชาชีพใหทันตอ 
    สถานการณและวิทยาการใหมๆ  ท้ังดาน  
    บริหารและวิชาการ 

1.  ความรูความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางมี 
      ประสิทธิภาพ 
2. ความรูความสามารถในการวิเคราะหแนวโนม/สถานการณปจจุบัน 
    ในงานวิชาชีพ 
3. ทักษะในการเขาใจและสื่อสารกับบุคคลไดทุกระดับ/ทุกประเภท 
4. ทักษะในการใชภาษาอังกฤษในระดับดี 
5. สมรรถนะที่จําเปนในเรื่องสนใจ ใฝรู คนควาขอมูลวิชาการใหมๆ    
    ตลอดเวลา  
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9.  ตําแหนงนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ 
 

สวนท่ี  1  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ

ความเชี่ยวชาญในงานดานการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมาก
และมีผลกระทบในวงกวาง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางดานการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยาก
และซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

สวนที่  2  คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารวมระบบการทดแทน/สืบทอดตําแหนง 
 2.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ และ   
 2.2  เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนง
อยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานดานการศึกษา  หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมา
แลวไมนอยกวา 1 ป   
    2.3  มีสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกําหนด 
 

สวนท่ี  3  บทบาทหนาท่ีและคุณลักษณะเดนของผูดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ   
                

บทบาทหนาที่ของตําแหนง คุณลักษณะเดนของบุคคล 

1. สรางหรือพัฒนาเทคโนโลยีดานฟนฟูทาง
การศึกษาพิเศษ 

1. สามารถบริหารงานทางดานการศึกษาพิเศษ 
2. มีวิสัยทัศนในการพัฒนางานดานการศึกษาพิเศษ 
3. มีทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีมนุษยสัมพันธและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทุกประเภทให 
    มีประสิทธิภาพ 
5. ใฝรู มุงมั่น 

2. เปนผูกําหนดบทบาทภารกิจสําคัญ 
    ท่ีสงผลถึงความสําเร็จในอนาคต 

1. บริหารจัดการงานดานการศึกษาพิเศษอยางตอเนื่อง ทันสมัย 
2. ใฝหาและพัฒนาองคความรูเพื่อนําไปสูการคิดวิเคราะห 
3. ประสานความรวมมือเครือขายในการพัฒนางานดานการศึกษาพิเศษ 
4. สามารถวางแผนเพื่อรองรับสถานการณทางดานการศึกษาพิเศษ 
5. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับดี 

 
 


