
M20/d/ชวนากรณ/เร่ืองอ่ืน ๆ/รักษาการในตําแหนง 

   
  
  

ที่ สธ 0201.036/ว 140 

          
  
  
   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 

21    มีนาคม  2555 

เรื่อง    เปลี่ยนด้านความเช่ียวชาญตําแหน่งนายแพทย์ด้านเวชกรรม สาขาต่าง ๆ ในโรงพยาบาลศูนย์และ 
 โรงพยาบาลท่ัวไป  

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. สําเนาคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   จํานวน   2   ฉบับ 
  2. แนวทางการดําเนินการตามคําสั่งที่ส่งมาด้วย 1   จํานวน   1   ฉบับ 

  ด้วย อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติอนุมัติ
เป็นหลักการให้กําหนดตําแหน่งนายแพทย์ ระดับชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ ในโรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลท่ัวไป ให้มีความเช่ียวชาญเป็นด้านเวชกรรม ไม่ต้องระบุสาขา ยกเว้นตําแหน่งนายแพทย์ระดับ
เช่ียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ (สําหรับความเช่ียวชาญด้านเวชกรรมป้องกันยังคงเดิม) 

  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีคําสั่งเปลี่ยนด้านความเช่ียวชาญตําแหน่งนายแพทย์
ด้านเวชกรรม สาขาต่าง ๆ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ ในโรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลท่ัวไป ทั้งตําแหน่งที่มีผู้ครองตําแหน่งและตําแหน่งว่าง ดังสําเนาคําสั่งที่แนบมาพร้อมน้ี 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามแนวทางที่แนบมาน้ี     
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

              ขอแสดงความนับถือ 

                                                    

                                                            (นายไพจิตร์  วราชิต) 
                                                         ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
สํานักบริหารกลาง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร 0 2590 1456 
โทรสาร 0 2590 1424  



M20/d/ชวนากรณ/เร่ืองอ่ืน ๆ/คส.รักษาการในตําแหนง 

  

                            
                          (สําเนา) 
                                     คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
                                               ที่      548      /2555 
             เรื่อง   เปลี่ยนด้านความเช่ียวชาญตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) สาขาต่าง ๆ  
         ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 
                           

  ด้วย อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 อนุมัติเป็นหลักการ
ให้กําหนดตําแหน่งนายแพทย์ระดับชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป      
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีด้านความเช่ียวชาญเป็นด้านเวชกรรม โดยไม่ต้องระบุสาขา  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และ มติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ 
(ด้านเวชกรรม) สาขาต่าง ๆ และตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) สาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นตําแหน่งว่างดังต่อไปน้ี 

  1. ตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาเวชกรรมทั่วไป) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 
  2. ตําแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม) กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 
  3. ตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม 
  4. ตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยา) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
  5. ตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม 
  6. ตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
  7.  ตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

    8. ตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา) กลุ่มงานจักษุวิทยา 
    9. ตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
  10. ตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาจิตเวช) กลุ่มงานจิตเวช 
  11. ตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาเวชกรรมฟ้ืนฟู) กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
  12. ตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยา) กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค 
และกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลีนิค 
  13. ตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา) กลุ่มงานรังสีวิทยา 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป    
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนด้านความเช่ียวชาญเป็นตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) 
ทุกตําแหน่ง ในส่วนราชการเดิม  

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่   16   มีนาคม พ.ศ. 2555 

    

 



แนวทางการดําเนินการตามคําสั่งสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี  548 /2555 
ลงวันท่ี  16  มีนาคม พ.ศ. 2555 

แนบท้ายหนังสือสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ที ่สธ 0201.036/ว 140 ลงวันที่ 21 มีนาคม  2555 
 

1. บันทึกคําสั่งปรับปรุงฐานข้อมูลตําแหน่งนายแพทย์ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษที่มีผูค้รองตําแหน่ง
และที่เป็นตําแหน่งว่าง 
2. บันทึกคําสั่งใน ก.พ. 7 ของผู้ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ  
3. การดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําสั่งแต่งต้ังและการส่งผลงานประเมินให้ดําเนินการดังน้ี 
 

ก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ต้ังแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 
1. การออกคําสั่งแต่งต้ัง (บรรจุกลับ/เลื่อน/ย้าย) 
ที่มีผลก่อนวันที่ 8 ก.พ. 55 ให้ระบุความเชี่ยวชาญ  
ด้านเวชกรรม สาขา...........ตามมติที่ผ่านประเมิน 

1. การส่งผลงานวิชาการ (สําหรับผู้มีคุณสมบัติที่จะ
ส่งผลงานประเมิน) 
- ให้จัดทําผลงานประเมินตามวุฒิบัตร ฯ หรือหนังสือ
อนุมัติ ฯ และการปฏิบัติงานจริง ยกเว้นผู้ที่ไม่มีวุฒิ
เพ่ิมเติมให้จัดทําผลงานประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอก  
- ให้กรอกแบบฟอร์มแสดงความจํานงประเมินผลงาน
ตามท่ีแนบมาโดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณา พร้อมกับเอกสาร
คําขอประเมินตามที่ กําหนดในหนังสือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0201.039/ว 10 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 ส่วนตําแหน่งในหนังสือ
นําส่งและในเอกสารคําขอประเมินให้ระบุด้านเวชกรรม
โดยไม่ต้องระบุสาขา 
2. การออกคําสั่งแต่งต้ัง (บรรจุกลับ/เลื่อน/ย้าย) 
ให้ระบุความเช่ียวชาญ ด้านเวชกรรม โดยไม่ต้องระบุ
สาขา 

 
หมายเหตุ  รหสัการเคลื่อนไหวสําหรับลงคําสั่งในระบบ PIS ให้ใช้รหสั  208  =  เปลี่ยนด้านความเช่ียวชาญ 
              ตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม)ฯ 




