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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานเวชสถิติ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถิติทางการแพทย์ในขั้นตอนเบื้องต้น
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด เก็บ รวบรวม ข้อมู ลและตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ซึ่งป่วยด้วย
โรคภั ย ไข้เจ็ บ ต่างๆ การรักษาพยาบาลและการวิเคราะห์ โรค เพื่ อประโยชน์ในการปรับ ปรุงคุณ ภาพของ
การรักษาพยาบาลและเพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและวางมาตรการในการป้องกันโรค ตลอดจน
การวางแผนเกี่ย วกับ สาธารณสุ ขขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในด้านอื่นๆ ด้ว ย และปฏิบั ติห น้าที่อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเวชสถิติ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดั บต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติงานด้ านเวชสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่ าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพื่อการรักษา ดูแลสุขภาพผู้ป่วย
1.2 ให้บริการ จาแนกประเภทผู้ป่วย เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษากลุ่มเฉพาะโรค
ได้อย่างถูกต้อง
1.3 ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการแพทย์
1.4 เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทางการแพทย์ เพื่ อ จั ด ท ารายงาน และน าเสนอเจ้าหน้ าที่
ระดับสูงขึ้นไป
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ บ ริการข้อมูล เวชระเบี ยนและสถิติประเภทต่าง ๆ แก่ห น่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง
บุคลากร ทางการแพทย์ ประชาชน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ศึกษา อ้างอิง วางแผนงานต่าง ๆ
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไป
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รซึ่ ง มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี ต่ อ จากประโยค
มัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือในสาชาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้

ระดับ 1
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเวชสถิติ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านเวชสถิติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงาน อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านเวชสถิติ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้ บริการในงานเวชระเบียนอย่างมีมาตรฐาน ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการ
ทางาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
1.2 ให้รหัสทางการแพทย์ สาหรับผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายโรค ตามมาตรฐาน
ได้ อย่างถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2.2 วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้ความรู้ คาปรึกษา ข้อมูลด้านเวชระเบียนและสถิติประเภทต่างๆ แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ศึกษา อ้างอิง วางแผน
งานต่าง ๆ
3.2 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้านเวชสถิติ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี กาหนดเวลา 5 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนั กงานเวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือดารงตาแหน่ง
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ตามที่ ก.จ. ก.ท.,หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานเวชสถิติหรืองานที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเวชสถิติ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านเวชสถิติ ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้อง ตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 พัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหา
เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
1.2 แปลผลการวินิจฉัยโรค ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ จัดทารายงานข้อมูลสุขภาพ เพื่อ
นาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญ ชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2.2 ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลโครงการขนาดเล็ ก ที่ มี ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานไม่ ซั บ ซ้ อ น
เพื่อให้ การบริหารจัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
3. ด้านการบริการ
3.1 อบรมเผยแพร่ ให้ความรู้ คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
แก่ เจ้าหน้าที่ในการใช้รหัสด้านสุขภาพต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ได้
อย่างถูกต้อง
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ตลอดจนแก้ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ งาน ในหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม ให้ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานด้านเวชสถิติหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่
ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานเวชสถิติหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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