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ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ประเภทบริหาร ระดับต้น ในสายงานอืน่ ที่มิใช่สายงานบริหาร และ
ประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กําหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์))
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง โรงพยาบาลดําเนินสะดวก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ด้วย ก.พ. ได้กําหนดแนวทางดําเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการคัดเลือกตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 และที่ นร 1003/ว 22 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553
ไว้ประการหนึ่งว่า ให้คณะกรรมการคัดเลือกซึ่งแต่งตั้งโดย อ.ก.พ.กระทรวง กําหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลโดย
คํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการซึ่งจะต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ในความสามารถมาแล้วเป็นหลัก และให้พิจารณาถึงคุณลักษณะอื่น ๆ เช่น ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานในตําแหน่งและส่วนราชการนั้น โดยในการพิจารณาคัดเลือกควรกําหนดน้ําหนักของคะแนนแต่ละ
องค์ประกอบพร้อมองค์ประกอบย่อยที่ชัดเจนซึ่งอาจเป็นคะแนนหรือเป็นระดับหรืออื่น ๆ ก็ได้ และให้มีการ
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลให้กรมและข้าราชการในสังกัดทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอชื่อ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ประเภทบริหาร ระดับต้น ในสายงานอื่นที่มิใช่สายงานบริหาร และประเภทบริหาร
ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณากําหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามั ญ เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการโรงพยาบาล (ผู้ อํ า นวยการเฉพาะด้ า น(แพทย์ ) ) ประเภท
อํานวยการ ระดับสูง โรงพยาบาลดําเนินสะดวก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจของตําแหน่งและส่วนราชการ
20 คะแนน
รวมทั้งความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ในการบริหารงาน
การปกครองบังคับบัญชา
2. ความสามารถในการพัฒนานโยบาย วางแผน วินิจฉัย และแก้ปัญหา
20 คะแนน
การบริหารงานและการปกครองบังคับบัญชา
3. ความประพฤติและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
20 คะแนน
และภารกิจของส่วนราชการ

/4.ประวัติ...

-2. ความประพฤติและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
20 คะแนน
4. ประวัติการดํารงตําแหน่งสําคัญที่ผ่านมา ผลงานสําคัญที่ประสบ
20 คะแนน
ความสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว เกียรติยศ
ชื่อเสียง รวมทั้งประวัติทางวินัย
5. คุณลักษณะของผู้ดํารงตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือองค์ประกอบอื่น
20 คะแนน
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งและส่วนราชการที่จะแต่งตั้ง
ได้แก่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และทัศนคติที่ดีในการทํางาน เป็นผู้
มีภาวะผู้นํา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อุทิศเวลา
เสียสละ เพื่องานในความรับผิดชอบ มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อการ
ทํางานพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง
ทั้ง นี้ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กต้ อ งได้ ค ะแนนไม่ ต่ํา กว่ า 60% ในกรณี ที่ เห็ น สมควร คณะกรรมการอาจให้ มี ก าร
สัมภาษณ์ผู้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

(นายธวัช สุนทราจารย์)
ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง ประเภทบริหาร ระดับต้น
ในสายงานอื่นที่มิใช่สายงานบริหาร และประเภทบริหาร ระดับสูง
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

