
1 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  การศึกษาครั้งนี้ ได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะหรือค าจ ากัดความท่ีใช้ในการศึกษาไว้ ดังนี้ 

1. กรอบอัตราก าลัง หมายถึง การก าหนดจ านวนก าลังคนที่ควรมีตามภารกิจและหน้าที่ของสถาน
บริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับเป็นกรอบท่ีใช้ในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และจ านวนคน 
ที่ควรมีรวมการจ้างทุกประเภทได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 

๒ แผนก าลังคน หมายถึง แผนความต้องการบุคลากรสาธารณสุข ๒๕ วิชาชีพของสถานบริการสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ซึ่งระบุความต้องการประเภทของสายวิชาชีพและจ านวนคนที่
ต้องการของสายวิชาชีพ ๒๕ วิชาชีพปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

3. FTE (Full Time Equivalent) หมายถึง การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง ด้วยการค านวณ
ภาระงานจากเวลามาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

4. Service Based หมายถึง จ านวนเตียงการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังคน ขั้นต่ าที่ควรมี
เพ่ือให้บริการประชาชนได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5. Population ratio method หมายถึง การคิดอัตราก าลังส าหรับงานบริการด้านการส่งเสริม
สุขภาพ และป้องกันโรคในบริการปฐมภูมิ โดยวิธีการอัตราส่วนบุคลากรสุขภาพต่อประชากร 

6. Allowance time หมายถึง เวลาของบุคลากรที่ปฏิบัติภาระงานอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากงานบริการ
หลัก เช่น งานบริหาร งานวิชาการ งานด้านการเรียนการสอน งานคุณภาพ เป็นต้น 

7. Proxy หมายถึง ค่าสัดส่วนของภาระงานที่จ าแนกตามระดับของโรงพยาบาล (ถูกน ามาใช้ในกรณี
ระบบข้อมูลของโรงพยาบาลไม่ได้จัดเก็บข้อมูลภาระงาน หรือไม่สามารถน าข้อมูลภาระงานมาวิเคราะห์ได้ 
เนื่องจากข้อมูลมีความเบี่ยงเบนสูงมาก) เช่น งานบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน จะใช้ค่า proxy ที่ได้
จากการวิเคราะห์ค่าสัดส่วนกับงานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก มาใช้ค านวณกรอบอัตราก าลังของงานบริการ
พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินโดยจ าแนกตามระดับของโรงพยาบาล  

8. บุคลากรสายวิชาชีพ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรค การดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย 
การบรรเทา และการดูแลรักษาจากการเจ็บป่วยโดยน าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 

9. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้ความช่วยเหลื อ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาชีพ ซึ่งไม่ใช่ต าแหน่งสายงานข้าราชการ แต่ปฏิบัติหน้าที่และมีภาระงาน
สอดคล้องกับต าแหน่งสายงานข้าราชการในแต่ละสายงานนั้นๆ เช่น ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยทันตกรรม  

10. บุคลากรสายสนับสนุนงานบริหาร (Back Office) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ        
ในหน้าที่สายสนับสนุนบริการ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระท าต่อมนุษย์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานบริหาร
จัดการ การสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงาน 
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11. บุคลากรสายสนับสนุนงาน Back Office หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีภาระงานที่ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งงานต่างๆ ในหน่วยงานสนับสนุนบริหาร (back office) ซึ่งไม่ใช่ต าแหน่งสายงานข้าราชการ แต่ปฏิบัติ
หน้าที่และมีภาระงานสอดคล้องกับต าแหน่งสายงานข้าราชการในแต่ละสายงานนั้นๆ เช่น พนักงานเก็บเงิน 
พนักงานบริการ พนักงานพัสดุ 

12. ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรสายวิชาชีพและบุคลากรสายสนับสนุนงานบริหาร ที่ปฏิบัติงานอยู่
ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

13. สายวชิาชีพหลัก หมายถึง สายวิชาชีพ 8 กลุ่มวิชาชีพ ซึ่งมีค าจ ากดัความ ดังนี้ 

  13.1 แพทย์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนายแพทย์ ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพอนามัยของประชาชน 

13.2 ทันตแพทย์/นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งทันตแพทย์ ปฏิบัติงานทันตแพทย์ หรือการให้บริการทางทันตกรรม สายงานนี้
คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทันตแพทย์ หรือการให้บริการทางทันตกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และการให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยโรคฟัน และโรคในช่องปาก การศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อคิดค้นหาวิธีการต่างๆ ในการลดการผุและยืดอายุของฟัน รวมตลอดทั้งการให้ค าแนะน า
และเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วย นักเรียนและประชาชนทั่วไป เพ่ือการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ
ของฟันและ  ของปาก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

13.3 เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  

เภสัชกร หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งเภสัชกร สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ประเภทต่างๆ 
การจ่ายยาให้คนไข้ตามค าสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สายงานนี้
คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานช่วยเภสัชกรในงานเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมยา 
การปรุงยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ยุ่งยากซักซ้อน การจัดซื้อ จัดหา เก็บรักษา เบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ 
ครุภัณฑ์ทางด้านเภสัชกรรม การจัดและจ่ายยาตามค าสั่งแพทย์ การให้ค าแนะน าในการใช้ยา ภายใต้การ
ควบคุมของเภสัช และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

13.4 พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค  

พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สายงานนี้คลุมถึง
ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล ปฏิบัติงาน
ตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระท าการรั กษาโรค    
ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัย
ปัญหา วางแผนงานประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ศึกษา 
วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล 
จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษา 
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จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือพิเศษบาง
ประเภทเพ่ือการวินิจฉัยและบ าบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์ การ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

พยาบาลเทคนิค หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งพยาบาลเทคนิค สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่ง
ต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพยาบาลขั้นมูลฐาน หรือการพยาบาล
ผู้ป่วย  ที่มีปัญหาไม่ซับซ้อน ผู้ทุพพลภาพ หญิงมีครรภ์ ทารก คนปัญญาก่อน คนชรา หรือผู้ป่วยทางจิต ซึ่งเป็น
ลักษณะ  การพยาบาลที่ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือ
สาขาการพยาบาลและการผดุงภครรภ์ขั้นหนึ่ง ตลอดจนปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณก์ารพยาบาลในสถานพยาบาลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

13.5 นักกายภาพบ าบัด หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด ผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและ
วิธีการทางกายภาพบ าบัด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรค
ทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาทและความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติ เหตุโดยวิธี
กายภาพบ าบัด โดยการใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การตัด การดึง การนวด การบริหาร
ร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่างๆ เพ่ือฟ้ืนฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข สมรรถภาพของ
ส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

13.6 นักรังสีการแพทย์/เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์  

 นักรังสีการแพทย์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ สายงานนี้คลุม
ถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงาน งานรังสีวินิจฉัย 
งานรังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ ป่วย
ด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพ่ือบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็น
โรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอนด์ 60 และเครื่องมือทางรังสี เทคนิคอ่ืนๆ การใช้สาร
กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วยการค านวณประมาณรังสีและการ
ก าหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบ าบัดรักษาโรค 
การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องก าเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทาง
ปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้ง
ปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ท ารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

       เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ สาย
งานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
กรรมวิธีต่างๆ ในการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ ตรวจสอบคุณภาพ
ของภาพบันทึกทางรังสี การใช้เครื่องอิเลคโทรนิค ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพ่ือช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค 
การฉายรังสีด้วยเครื่องโคบอนด์ 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ เพ่ือบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง 
เนื้องอก ก้อนทูมจัดเตรียมและดูแลเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ทางรังสีการแพทย์ ตลอดจนเครื่องมือ 
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อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการป้องกันอันตรายจากรังสี ท ารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

13.7 นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์    

        นักเทคนิคการแพทย์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สายงานนี้
คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ 
ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิกจุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด 
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพ่ือน าผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรง
และติดตามการรักษาโรคการประเมินภาวะสุขภาพการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุม
คุณภาพ การก าหนดคุณลักษณะ และการควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ ายาต่างๆ ทางห้องปฏิบัติ การทาง
เทคนิคการแพทย์ การให้ค าปรึกษาแนะน าและฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจชันสูตรโรค พิสูจน์ยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการ ในสาขาต่างๆ เช่น บักเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา 
พราสิตวิทยา ฯลฯ การเพราะเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ ทั้งเชื้อบัคเตรีและไวรัส ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม วัคซีน     
ท๊อกซอยด์ ฯลฯ และสารมาตรฐานอ่ืนๆ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการระบาดของโรค การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกัน เพ่ือสนับสนุนการป้องกันรักษาโรค ตรวจวิเคราะห์เพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ชีววัตถุ อาหาร 
เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง การจัดท าต ารายาแห่งประเทศไทย การตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
สารเสพติด การตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดต่างๆ จากเลือด ปัสสาวะ อวัยวะผู้ป่วย ผู้ตาย และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนเป็นหลักฐานประกอบการพิจาณาคดี ศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย สมุนไพรทางพฤกษาศาสตร์ เภสัชเวท พฤกษเคมี เภสัชวิทยา ฯลฯ   เพ่ือหาสาระส าคัญและ
ทดลองผลิตเป็นยารักษาโรค สอบเทียบ วิธีตรวจวิเคราะห์ ตรวจชันสูตร รวมทั้งห้องปฏิบัติการ และพัฒนาให้มี
คุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ ตรวจซ่อม จัดหา บ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ในงานวิเคราะห์ วิจัย ทดลองเกี่ยวกับวิชาการกีฎวิทยา และสัตววิทยาทางการแพทย์ตรวจสอบเครื่องก าเนิด
รังสีการวัดปริมาณรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ ปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนการสอน
ฝึกอบรม นิเทศงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุข ซึ่ง
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ทดสอบหาสารต่างๆ เพาะเลี้ยง ทดสอบ หาชนิดและความไว ของ
เชื้อโรค ตรวจชันสูตรสภาพของเนื้อเยื่อ หรือเซลล์ ซึ่งเป็นสาเหตุอาการแห่งโรคหรือปัญหาสาธารณสุข ช่วย
หรือร่วมมือกับแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ อ่ืน ปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัยต่างๆ                
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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13.8 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยา/เซลล์
วิทยา) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชศาสตร์ธนาคารเลือด/พยาธิกายวิภาค/
เซลล์วิทยา) ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจชันสูตร
โรค พิสูจน์ยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่างๆ 

13.9 นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

นักวิชาการสาธารณสุข หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สาย
งานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล 
และการควบคุมโรค เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและ
ประเมินผล ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานด้านการ
สาธารณสุขการสอนและอบรมด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข      
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสาธารณสุข     
แบบผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย งานสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงงานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม งานให้สุขศึกษาและภูมิคุ้มกันโรค งานโภชนาการ และงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ทางด้านระบาดวิทยา งานเผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข มูลฐานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้น าท้องถิ่น 
ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขหรือปฏิบัติงานในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่างๆ ประสานงานให้ความร่วมมือกับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย
รักษาพยาบาลในงานสาธารณสุข รวมทั้งร่วมปฏิบัติงานศึกษา วิจัย ส ารวจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง                   

14. วิชาชีพเฉพาะ หมายถึง สายวิชาชีพเฉพาะ 4 กลุ่มวิชาชีพ ซึ่งมีค าจ ากัดความ ดังนี้ 

  14.1 นักกายอุปกรณ์/ช่างกายอุปกรณ์  

        นักกายอุปกรณ์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักกายอุปกรณ์ สายงานนี้คลุมถึง
ต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและประเมินผู้ป่วยหรือ
ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้วิธีการทางกายอุปกรณ์ ได้แก่วิชาความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา     
ชีวกลวิธี วัสดุศาสตร์ พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ภาวะหรือโรคที่ก่อให้เกิดความพิการ 
กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม ฯลฯ เพ่ือน าไปใช้ในการผลิต ดัดแปลง หรือแก้ไขกายอุปกรณ์ที่เหมาะสม 
รวมถึงการออกแบบคัดเลือกพัสดุ และส่วนประกอบที่น ามาผลิต ตลอดจนฝึกวิธีการใช้ดูแลรักษา ประเมิน 
ติดตามผลการใช้ โดยร่วมปฏิบัติงานกับทีมสหสาขาด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ รวมถึงการ
ศึกษาวิจัย ค้นคว้าเทคโนโลยีด้านกายอุปกรณ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางกาย
อุปกรณ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

ช่างกายอุปกรณ์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งช่างกายอุปกรณ์ สายงานนี้คลุมถึง
ต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การประดิษฐ์อุปกรณ์
ช่วยคนพิการ การตรวจสอบ ตกแต่ง ดัดแปลง แก้ไข เสริมแต่งและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยคนพิการให้เหมาะสมกับ
ความพิการตามหลักวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง           



6 
 

  14.2 แพทย์แผนไทย/เจ้าพนักงานสาธารณสุข (อายุรเวท) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
แพทย์แผนไทย สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม ป้องกัน การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสุขภาพที่เกี่ยวชีวิต 
สุขภาพและอนามัยของประชาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้น 
วางแผน และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้ค าปรึกษา แนะน าฝึกอบรม
เกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 14.3 นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)/เจ้าพนักงานเวชสถิติ  หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถิติทางการแพทย์ใน
ขั้นตอนเบื้องต้น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด เก็บ รวบรวม ข้อมูลและตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การรักษาพยาบาลและการวิเคราะห์โรค เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
คุณภาพของการรักษาพยาบาล การปรับปรุงและขยายกิจการของโรงพยาบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาพยาบาลและเพ่ือประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและวางมาตรการในการป้องกันโรคตลอดจน
การวางแผนเกี่ยวกับสาธารณสุขของประเทศในด้านอื่นๆ ด้วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

14.4 โภชนากร/นักโภชนาการ/นักก าหนดอาหาร  

 โภชนากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งโภชนาการ สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ             
ที่ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมและปรับปรุงภาวะโภชนาการของ
ประชาชน ศึกษาปัญหาโภชนาการและคุณค่าของอาหารชนิดต่างๆ ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ประชาชน 
ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและการใช้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับสภาพ
ร่างกายและความต้องการของผู้บริโภค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 นักโภชนาการ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักโภชนาการ สายงานนี้คลุมถึง
ต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหา
โภชนาการด้านต่างๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมภาวะโภชนาการของประชาชน ส ารวจและรวบรวมข้อมูล
ด้านโภชนาการของประชาชนภาคต่างๆ เพ่ือหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผนป้องกัน และบ าบัดโรค
ขาดสารอาหาร วิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือก าหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยี
ต่างๆ ให้เหมาะสม ทดลองต ารับอาหารใหม่ตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ ส่งเสริมการผลิตอาหารที่
จ าเป็นแก่การปรับปรุงภาวะโภชนาการค้นคว้า ทดลองและพัฒนาสูตรอาหาร ซึ่งมีคุณค่าด้านโภชนาการ 
ก าหนดรายการอาหารควบคุมและให้ค าแนะน าในการประกอบอาหารเฉพาะโรค จัดสอนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
อาสาสมัครหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ความรู้ประชานิเทศด้านโภชนาการทางสื่อมวลชนโดยวิธี
ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

15. วิชาชีพ หมายถึง สายวิชาชีพ 10 กลุ่มวิชาชีพ ซึ่งมีค าจ ากัดความ ดังนี้ 

15.1 ช่างทันตกรรม หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งช่างทันตกรรม สายงานนี้คลุมถึงต่ า
แหน่ง ๆ ต่างๆ ที่ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ  การประดิษฐอุปกรณ์การพ้ืนฟู
สภาพอวัยวะเทียมในช่องปากและใบหน้า เครื่องมือส าหรับการแก้ไขและ บ าบัดความผิดปกติของอวัยวะในช่อง
ปากร่วมกับ  การรักษาทางศัลยกรรมช่องปากและการจัดฟันตามที่ทันตแพทย์ ได้ออกแบบหรือวางแผนการ
รักษาไว้แล้ว อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ทางทันตกรรมจัดฟัน เครื่องมือที่ใช้ประกอบการรักษาทางศัลยกรรม
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หรือเสริมแต่งอวัยวะในช่องปากหรือใบหน้าส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์และใช้งานได้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  

 15.2 นักกิจกรรมบ าบัด/เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด 
 นักกิจกรรมบ าบัด หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักกิจกรรมบ าบัด สายงานนี้คลุม

ถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการในการส่งเสริม ป้องกัน บ าบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ของผู้ที่มีความ
บกพร่องหรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานบริหารทางกิจกรรมบ าบัด การนิเทศงาน และฝึกอบรมวิชากิจกรรมบ าบัด เพ่ือพัฒนาข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบ าบัดในหน่วยงานจิตเวชและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด   สาย
งานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยการฝึกสอนกิจกรรมจากอาชีพต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับอาการหรือความถนัดของผู้ป่วยซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสอน ฝึกหัด และฟ้ืนฟูอาชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยโรคจิต โรคประสาท ยาเสพติด บุคคลปัญญาอ่อน และผู้ป่วยที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน หรือพิการ
ตามที่ผู้ป่วยแต่ละคนถนัด เพ่ือชักจูงหรือกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดความสนใจต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม หรือ
ช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมและอยู่ในสังคมได้ และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

15.3 นักจิตวิทยา/จิตวิทยาคลินิก 
 นักจิตวิทยา หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจิตวิทยา สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่ง

ต่างๆ        ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการในการประเมินภาวะสุขภาพจิต ให้ค าแนะน าปรึกษา รวมทั้งการส่งเสริม
ป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศงาน ฝึกอบรมวิชาจิตวิทยา 
เพ่ือพัฒนาข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาในหน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 นักจิตวิทยาคลินิก หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก สายงานนี้คลุม
ถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจการวินิจฉัย การบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ความผิดปกติทางจิตของคนผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช อันเนื่องจากภาวะทางจิตใจ 
บุคลิกภาพ ระดับเชาวน์ปัญญา อารมณ์ พฤติกรรม การปรับตัว ความเครียดหรือพยาธิสภาพทางสมอง ด้วย
การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกที่รัฐมนตรีประกาศใช้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทาง
จิตวิทยาคลินิก รวมทั้งมีลักษณะการปฏิบัติงานทางวิชาการ กาวิจัย การส่งเสริม ป้องกัน การนิเทศงาน และ
ฝึกอบรมวิชาจิตวิทยาคลินิก เพ่ือพัฒนาข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกในหน่วยงานจิตเวช และ
หน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

15.4 นักสังคมสงเคราะห์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สายงานนี้
คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้มี
ปัญหาทางสังคม เช่น เด็กและบุคคลวัยรุ่น คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย คนพิการและทุพพล
ภาพ และประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตัวเองและครอบครัวหรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณี
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ต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วนรวม พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตาม
หลักการสังคมสงเคราะห์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

15.5 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รวบรวมข้อมูลทางวิชาการน ามาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้เทคนิค
หรืออุปกรณ์ในการบรรยาย การประชุม การฝึกอบรม และนิทรรศการผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และ
แผนงาน สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ให้บริการติดตั้ง ใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ตลอดเวลา การจัดหา จัดท า เก็บรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศน
ศึกษา สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ให้บริการติดตั้ง ใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการต่างๆ 
ตลอดเวลา     การจัดหา จัดท า เก็บรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

15.6 ช่างภาพการแพทย์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งช่างภาพการแพทย์ สายงานนี้คลุม
ถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าภาพทางการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท า
ภาพทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ โดยการถ่ายภาพยนตร์  ภาพนิ่ง ตลอดจนการเขียนภาพ เพ่ือ
ประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย์ หรือ เพ่ือเผยแพร่วิชาการทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคและป้องกัน
โรค รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นท่ีต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 15.7 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก สายงานนี้ครอบคลุมต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จึงมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจประเมินระบบหัวใจ และหลอดเลือด ทั้งที่มีและไม่มีการสอดใส่วัตถุๆ เข้าไปใน
ร่างกาย การร่วมปฏิบัติการในห้องผ่าตัดกับทีมสหวิชาชีพ โดยเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
โรคศิลปะทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภายใต้ค าสั่ง หลักการดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น  การสวน
หัวใจเพ่ือตรวจรักษา การตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหารการตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ การทดสอบ การท างานของปอดด้วยเครื่องวัดสมรรถภาพปอด การควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียม 
การให้ยาและสารละลายผู้ป่วยขณะผ่าตัดผ่านทางเครื่องหัวใจและปอดเทียม เป็นต้น การเตรียมความพร้อม
ก่อนการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้
งานได้ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รวมทั้งปรับปรุง ค้นคว้าวิธีการหรือ
เทคนิคใหม่ๆเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์โดยตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ที่เก่ียวข้อง 
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 15.8 นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อ
ความหมาย สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับงานด้านการ
แก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายด้านการแก้ไขการได้ยิน หรือการแก้ไขการพูด แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย 
ครอบคลุมทั้งด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา แก้ไขและฟ้ืนฟู สร้างเสริมสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรคแก่ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินและทรงตัว และผู้ที่มีปัญหาทางด้านภาษาและการพูด โดยวิธีการ
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถสื่อความหมายได้อย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  15.9 นักปฏิบัติงานฉุกเฉินการแพทย์/เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน  

  นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักปฏิบัติการ

ฉุกเฉินทางการแพทย์ ปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ที่กระท าโดยตรงต่อผู้ป่วยฉุกเฉินตาม

ค าสั่งการแพทย์หรือการอ านวยการ นับตั้งแต่รับรู้ถึงภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการด าเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน

ได้รับการบ าบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการประเมิน การตรวจวินิจฉัย การบ าบัดรักษาพยาบาล การ

จัดการการประสานงาน การควบคุมดูแล การติดต่อสื่อสาร การเคลื่อนย้าย การล าเลียงน าส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้ง

นอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล ตลอดจนด าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินใน

ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที ่และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

ปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลท าการฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ช่วยเหลือภาวะคุกคาม

ต่อชีวิตขั้นพ้ืนฐาน พร้อมตรวจประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน ร่วม

ตัดสินใจและให้การช่วยเหลือ โดยการเคลื่อนย้ายหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งการใช้วิทยุสื่อสารประสาร

งานกับเครือข่าย เพ่ือรายงานสถานการณ์ ขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือและการเตรียมรับผู้ป่วยเข้ารับ

การรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  15.10 ผู้ช่วยพยาบาล หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วย ทางร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่
รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่ก าหนดไว้ในด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 16. แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 255๕-25๕๙จัดระดับโรงพยาบาลเพ่ือรับผู้ป่วยส่งต่อ 
(Referral Hospital Cascade) ของระบบบริการเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 

  16.๑ โรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อระดับต้น (First-level Referral Hospital) ประกอบด้วย
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) และโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) 

  16.๒ โรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อระดับกลาง (Mid-level Referral Hospital) ประกอบด้วย
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) และโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2)  
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  1.๓ โรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อระดับสูง (High-level Referral Hospital) มีหน้าที่รับผู้ป่วย
ส่งต่อจากโรงพยาบาลตติยภูมิขนาดกลาง แบ่งเป็น 2 ระดับ 
   1)  โรงพยาบาลทั่วไปที่เป็นแม่ข่ายของเครือข่ายบริการระดับจังหวัด (Standard-
level Referral Hospital) ก าหนดให้เป็น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (ระดับ S) 
   2) โรงพยาบาลศูนย์ ที่รับส่งต่อจากเครือข่ายบริการระดับจังหวัด ก าหนดให้เป็น
โรงพยาบาลศูนย์ (ระดับ A) 

  17. สัดส่วนวิชาชีพต่อสายสนับสนุนวิชาชีพ หมายถึง จ านวนบุคลากรสายวิชาชีพ (ข้าราชราช) ต่อ
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพ (พนักงานกระทรวง,พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว) เช่น ต าแหน่ง
แพทย์  แผนไทย (ข้าราชการ) 1 คน จะมีต าแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ไม่ใช่ข้าราชการ) 2 คน สัดส่วน (1:2) 
เป็นต้น 

18. สายสนับสนุนงาน Back Office หมายถึง สายสนับสนุน 21 สายงาน ซึ่งมีค าจ ากัดความดังนี้ 

 18.1 นักจัดการงานทั่วไป หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขต
หน้าที่ เช่น การศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัด
หมาย จัดงานรับรองและพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง
รายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอ่ืนๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ตลอดจนงานที่
ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลากหลายด้าน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

19.2 นิติกร หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ
พิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมายร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
จัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพ่ือด าเนินคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ด าเนินการ
เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว 
รวมถึงการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 19.3 เจ้าพนักงานธุรการ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ 
งานบันทึกหรือจัดท าข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ 
การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ  ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 19.4 นายช่างศิลป์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทางช่างศิลป์ ออกแบบ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การร่าง เขียนแบบหรือออกแบบทั่วไปในการจัดท าภาพ ฉากการประดิษฐ์ตัวอักษร และการตกแต่ง
อาคารสถานที่ เขียนภาพ เขียนตัวอักษร ปั้นภาพและจ าลองแบบพิมพ์ การจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และ
แผ่นภาพในการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

19.5 นักประชาสัมพันธ์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสาร
ความรู้ต่างๆ เพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดประชาสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือผลงานของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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19.6 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการด าเสนองานหรือของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆช่วยจัดท า
เอกสารข่าวสาร เพ่ือน าออกเผยแพร่ ช่วยส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนการต้อนรับ 
อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

19.7 นักทรัพยากรบุคคล หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับ
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
และบุคคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ 
การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

19.8 นักวิชาการเงินและบัญชี หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม 
ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนา
ระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

19.9 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนวนราชการ เช่น การ
ตรวจสอบ หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงาน การบัญชีรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกีย่วกับการขอ
จัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจ าปีท าหนังสือชี้แจง โตตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร 
งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

19.10 นักวิชาการพัสดุ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุเพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและ
สัญญาจ้างการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุการวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการ พัสดุ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

19.11 เจ้าพนักงานพัสดุ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปขอส่วนราชการ ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาจัดซื้อการเบิกจ่ายการเก็บรักษาการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาการท า
บัญชีทะเบียนพัสดุการเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุการแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด การ
ท าสัญญา การตอ่อายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

19.12 วิศวกรรมโยธาผู้ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ออกแบบและค านวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพ่ือเป็น
หลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา การวางแผนก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
โยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องมี
ลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่ก าหนดไว้ในสาขาวิศวกรรมควบคุม ตามก าหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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19.13 วิศวกรรมเครื่องกล หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและค านวณด้านวิศวกรรมเครื่องกล การควบคุมและอ านวยการสร้างในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล การค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ หาข้อมูลสถิติต่างๆ  เพ่ือหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ
วินิจฉัยงานวิศวกรรมเครื่องกล การวางโครงการสร้างหรือประกอบสิ่งใดๆ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล การ
อ านวยการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ใน
ประเภทตามที่ก าหนดไว้ส าหรับผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

19.14 วิศวกรรมไฟฟ้า หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
การค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลข้อมูลและสถิติต่างๆ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ
วินิจฉัยงานวิศวกรรมไฟฟ้า การวางโครงการสร้างหรือประกอบสิ่งต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าการให้
ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซี่งานดังกล่าวข้างต้นนี้ ต้องมีลักษณะ 
ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่ก าหนดไว้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

19.15 นายช่างเทคนิค หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการ ซ่อม สร้าง ประกอบดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ต่างๆ ให้ เป็นไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ก าหนดควบคุมระบบงานที่ใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆหลายชนิดรวมกัน ค านวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว ช่วยงาน ตรวจสอบ 
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ส ารวจ
ท้องที่เพ่ือก าหนดเขตและสถานที่เกี่ยวกับการประกันภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

19.16 บรรณารักษ์ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ท าบัตรราบการท าบรรณนุกรม 
ท าดรรชนี ท าสาระสังเขป จัดท าคู่มือการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

19.17 เจ้าพนักงานห้องสมุด หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านห้องสมุดหรือให้บริการแก่ผู้ใช้
ห้องสมุด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการของห้องสมุด จัดหาดูแลเก็บรักษาหนังสือ 
รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุด ท าทะเบียน  จัดหมวดหมู่และท าบัตรรายการหนังสือ แนะน า
และให้บริการแก่ประชาชนในการใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม เผยแพร่และชักจูงให้ประชาชนใช้
ห้องสมุดรวบรวมสถิติและจัดท ารายงานประจ าปีของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

19.18 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดระบบค าสั่ง ชุดค าสั่งประยุกต์ การจัดท าคู่มือการใช้
ค าสั่งต่างๆ ก าหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดค าสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ
รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าผิดด้านคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้ค าปรึกษา
แนะน า อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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19.19 นักวิชาการสถิติหมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิชาการด้านสถิติ เช่น การก าหนดมาตรฐานสถิติ ฐานสถิติ ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ รวมทั้งการด าเนินการส่งเสริมวิชาการสถิติ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

19.20 เจ้าพนักงานสถิติ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานทางการจัดท าสถิติ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อสถิติ การตรวจสอบความแนบนัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลสถิติ ก ารลง
รายการตารางและจัดท าตารางรายงานสถิติ จัดท ารายงานสถิติ จัดท าทะเบียนแบบ ช่วยในการจัดท าแผนที่เพ่ือ
งานสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

19.21 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา
เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน โครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในประเทศ รวมถึงประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือ
ใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 


