
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน           การพยาบาลวิชาชีพ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานน้ีคลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยไดรับใบ

อนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ปฏิบัติงานสงเสริมและ
พัฒนาบริการการพยาบาล และปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและบ ําบัดรักษาภายใตการควบคุมของแพทย โดยทํ าหนาท่ีเปนผูให
บริการ วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผลและบันทึกผลการใหการพยาบาล ศึกษา วิเคราะห คิดคน พัฒนาการพยาบาล
และควบคุมการพยาบาลใหเปนไปอยางมีคุณภาพและอยูในมาตรฐาน สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถทางการ
พยาบาลใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณที่ใชในการรักษาพยาบาล ชวยแพทยในการ
ตรวจวินิจฉัยและบ ําบัดรักษา จัดเตรียมและสงเคร่ืองมือในการผาตัด ชวยแพทยในการใชยาระงับความรูสึก หรือใชเคร่ืองมือ
พิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบ ําบัดรักษาโรค ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ การสง
เสริมสขุภาพและปองกันโรค การฟนฟูสภาพผูปวยและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ
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ชื่อต ําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการพยาบาลวิชาชีพภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและ

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตน ท ําหนาที่ใหการพยาบาลวิชาชีพ เชน ใหการพยาบาลดูแลผูปวยอยางใกลชิด เพือ่อํ านวย

ความปลอดภัยและความสุขสบายแกผูปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ ปองกันความพิการ ใหการฟนฟูสภาพของผูปวย สงเสริม
ใหกํ าลังใจผูปวย ประเมินสภาพและเฝาระวังผูปวย บันทึกรายงานอาการและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตัดสินใจใหความชวย
เหลือผูปวยในกรณีฉุกเฉินรีบดวน ใหยาและสารนํ้ าแกผูปวยตามแผนการรักษาของแพทย ทดสอบการแพยาบางชนิด เฝาระวัง
อาการแทรกซอนอันเนื่องจากฤทธิ์ขางเคียงของยา จัดทํ ารายงานการใหการพยาบาล ชวยแพทยในการใหการบ ําบัดรักษา ใน
การใหยาระงับความรูสึกและในการใชเครื่องมืออุปกรณพิเศษบางประเภทเพื่อการวินิจฉัยและบ ําบัดรักษา  ควบคุมดูแลจัดสิ่ง
แวดลอมรอบตัวผูปวยใหเหมาะสมสะอาดถูกสุขลักษณะ หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เชน สอนแนะ
นํ าผูปวย ญาติ ประชาชนถึงวิธีปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรค การใหภูมิคุมกันโรค ใหบริการ และรวมในการวางแผนบริการ
สงเสริมสุขภาพมารดาและทารก และการวางแผนครอบครัว ใหบริการผดุงครรภ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรี    หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางการพยาบาล   และไดรับใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล  หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งหรือทางอื่นที ่ก.อบต.กํ าหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

2.ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางการพยาบาล และไดรับใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลปะ  สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูความสามารถในวิชาการพยาบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล และกฎหมาย

กฎ  ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดย

เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการพยาบาลวิชาชีพที่คอนขางยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบหรือ

ภายใตการตรวจสอบบาง หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนกซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํ านวนหนึ่งและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยาง เชน วางแผนและใหการพยาบาลเพื่ออํ านวยความปลอดภัยและความสุขสบายแกผูปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ ใหการ
ฟนฟูสภาพของผูปวย ปองกันความพิการสงเสริมใหก ําลังใจแกผูปวย เฝาระวังผูปวยประเมินสภาพและบันทึกรายงานอาการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตัดสินใจใหการพยาบาลผูปวยในกรณีฉุกเฉินและรีบดวน ใหการพยาบาลผูปวยในภาวะวิกฤต หรือผูปวย
ที่มีปญหาซับซอนหรือมีอาการหนัก ใหยาและสารน้ํ าแกผูปวยตามแผนการรักษาของแพทย ทดสอบการแพยาและสารบาง
ชนิด เฝาระวังอาการแทรกซอนเนื่องจากฤทธิ์ขางเคียงของยา จัดทํ ารายงานการใหการพยาบาล ใหการบ ําบัดรักษาตามระบบ
ภายใตความควบคุมของแพทย ชวยแพทยในการบ ําบัดรักษา ในการใชเคร่ืองมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบ ําบัด
รักษา ใชยาระงับความรูสึกจัดเตรียมและสงเครื่องมือในการผาตัด จัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณการรักษาพยาบาลใหพรอมท่ีจะ
ใชไดทันท ี ควบคุมดูแลจัดสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวยใหเหมาะสม สะอาดถูกสุขลักษณะ ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปอง
กันโรคเชน วางแผน การสอน สอน และควบคุมการสอนแนะนํ าใหผูปวยที่มีอยูระหวางการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
ปฏิบัติงานการผดุงครรภ ใหการชวยเหลือการคลอดผิดปกต ิ ฉุกเฉิน ตามระบบ สงเสริมสุขภาพมารดาและทารก ใหบริการ
วางแผนครอบครัวรวมทํ าการศึกษาวิจัย คนควาเพื่อปรับปรุงและก ําหนดมาตรฐานการพยาบาลชวยในการฝกอบรม  ฟนฟูวิชา
การแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพยาบาล ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและรวมควบคุมการฝกปฏิบัติงานของ  นักเรียนและนักศึกษา
พยาบาล ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ  ช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังมีหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือ



ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ 3 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหอผูปวย หรือ
ปฏิบัติงานการพยาบาลวิชาชีพที่ยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานเกี่ยวกับการพยาบาลวิชาชีพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน งาน

พยาบาลที่ตองใชความรูความช ํานาญงานสูงมากในการพยาบาลผูปวยในระยะวิกฤตหรือที่มีอาการหนักและผูปวยมีปญหาซับ
ซอน การปฐมพยาบาล ผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุอาการสาหัส การพยาบาลผูปวยเฉพาะโรคบางประเภท การวางแผนงาน
พยาบาลและควบคุมใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติอยางมีคุณภาพ การพัฒนาและการสงเสริมกิจการพยาบาล โดยเปนผูควบคุม
ประสานงานระหวางแพทย พยาบาล  และเจาหนาที่ที่เกี่ยวกับงานกาพยาบาล การศึกษาวิเคราะห ปรับปรุงมาตรฐานบริการ
การพยาบาล ใชเครื่องมือพิเศษชวยผูปวยในกรณีมีอุบัติเหตุขัดของในระบบหายใจ  ใหยาระงับความรูสึก และควบคุมอาการผู
ปวยระหวางใหยา การควบคุมดูแลอาการและใหการพยาบาลดังกลาว จัดเตรียมผูปวยและสงเคร่ืองมือในการผาตัด ปฏิบัติการ
ผดุงครรภและใหการชวยเหลือการผิดปกติตามระบบ ชวยแพทยในการบ ําบัดรักษา ชวยแพทยในการใชเครื่องมือพิเศษเพื่อ
การตรวจวินิจฉัยและการบ ําบัดรักษาปฏิบัติ การสงเสริมสขุภาพและการปองกนัโรค เชน การวางแผน นิเทศการปฏิบัติงานสง
เสริมสุขภาพและการปองกันโรคแกผูปวยที่อยูระหวางการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล รวมในการสอนและควบคุมการ
ฝกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล รวมทํ าการศึกษาวิจัย คนควา เพ่ือปรับปรุงบริการและกํ าหนดมาตรฐานการพยาบาลฝกอบรม
และใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหอผูปวย หรือผูตรวจการในเวรบายหรือดึก ซึ่งเปนงานบริการพยาบาลใน
โรงพยาบาล ทํ าหนาที่วางแผนใหการพยาบาลผูปวย สั่งการมอบหมายงานและตรวจสอบกิจการพยาบาลที่มอบหมายให
ปฏิบัติตอผูปวย ตรวจสอบการดํ าเนินงานของพยาบาลเวรบายหรือดึก จัดใหมีผูรับผิดชอบผูปวยเวรบายหรือดึกโดยสม่ํ าเสมอ 
ควบคุม บังคับบัญชาเจาหนาที่ในหอผูปวย หรือท่ีไดรับมอบหมาย จัดหาเครื่องใชในการรักษาพยาบาลและอื่น ๆ  ท่ีจํ าเปนให
มีไวในหอผูปวยโดยครบถวน ควบคุมการรักษาและควบคุมใหมีการใชอยางประหยัด พิจารณาแกไขปญหาที่ไดรับรายงาน
จากพยาบาลผูรับผิดชอบเวรตาง ๆ ใหความรวมมือตามแผนการรักษาของแพทย เตรียมผูปวยเพ่ือการตรวจสอบและบํ าบัด
รักษา ควบคุมดูแลและสั่งการเรื่องความสะอาดภายในและบริเวณรอบหอผูปวยใหถูกสุขลักษณะ เพื่อความสะอาดและความ
ปลอดภัยแกผูปวย ญาติและผูปฏิบัติงานวางแผนการฟนฟ ู หรือเพ่ิมเติมความรูแกเจาหนาท่ีในหอผูปวยทุกระดับ ใหการปฐม
นิเทศผูเขาปฏิบัติงานใหม ฝกอบรมและใหคํ าปรึกษาแนะนํ าแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที ่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง



1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 และด ํารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 3  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล
วิชาชีพ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับ
ตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ 4 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร

ชื่อต ําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 6



หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานการพยาบาลวิชาชีพในลักษณะผูช ํานาญการ หรือผูที่มีความรูความสามารถและ
ความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํ านาญเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยาง เชน การพยาบาลผูปวยเฉพาะโรคบางประเภท การพยาบาลผูปวยในระยะวิกฤติหรือมีอาการหนัก หรือผูปวยท่ีมี
ปญหาซับซอน การปฐมพยาบาลผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุอาการสาหัส การใชเคร่ืองมือพิเศษชวยผูปวยในกรณีมีอุบัติเหตุ ขัด
ของในระบบหายใจ การวางแผนบริการพยาบาล และการควบคุมใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติการพยาบาลอยางมีคุณภาพ 
การพัฒนาและสงเสริมกิจการการพยาบาล โดยเปนผูควบคุมประสานงานระหวางแพทย พยาบาล และเจาหนาที่เกี่ยวกับงาน
การพยาบาล การศึกษาวิเคราะห ปรับปรุงมาตรฐานบริการการพยาบาล การชวยแพทยในการบ ําบัดรักษา และการใชเคร่ืองมือ
อุปกรณพิเศษบางประเภท เพ่ือการตรวจวินิจฉัยและบํ าบัดรักษา การใหยาระงับความรูสึกและควบคุมอาการผูปวยระหวางให
ยา การควบคุมดูแลและใหการพยาบาลแกผูปวยดังกลาวในฐานะพยาบาลผูช ํานาญการทางวิสัญญี จัดเตรียมผูปวย   เตรียมและ
สงเคร่ืองมือในการผาตัดในฐานะพยาบาลผูช ํานาญการทางหองผาตัด  ควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมในหอผูปวยหรือหนวยงานการ
พยาบาลใหเหมาะสม สะอาดถูกสุขลักษณะ ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน วางแผนงานและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใตบังคับบัญชาในการสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคแกผูปวยที่อยูในระหวางการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลและบริการวางแผนครอบครัวท ําการศึกษาวิจัย คนควาเพือ่การปรับปรุงบริการรวมมือประสานงานดานการ
เรียน การสอนของนักเรียนและนักศึกษาพยาบาล ตลอดจนเจาหนาที่ผูเขารับการอบรมทางการพยาบาลในหนวยงาน ฝกอบ
รมและใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที ่ เขารวมประชมุในคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของ
สวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่กํ าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบ
หมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของใน
การปฏิบัติงาน

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ



มอบหมาย
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่

ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพบาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3  และด ํารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ 5 แลว  จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในกากรริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูความสามาถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจ ํานวนมาก หรือปฏิบัติงานการพยาบาลวิชาชีพในลักษณะผูช ํานาญการพิเศษ หรือผูมีความรู
ความสามารถและความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ เชน การตัดสินใจ

ใหการชวยเหลือในกรณีฉุกเฉินรีบดวน การพยาบาลผูปวยในภาวะวิกฤตหรือมีอาการหนัก หรือผูปวยเฉพาะโรคบางประเภท
ที่มีปญหาซับซอน วางแผนใหบริการการพยาบาลและควบคุมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน การพยาบาลใหมีคุณภาพอยาง
ทั่วถึง การศึกษาวิจัย คิดคน วางแผน และด ําเนินการพัฒนาสงเสริมบริการพยาบาล ปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาล ควบคุมดู
แลการจัดสิ่งแวดลอมของผูปวยใหเหมาะสมถูกสุขลักษณะ ควบคุมและพัฒนาการจัดทํ ารายงานการใหบริการการพยาบาล 
ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เกี่ยวกับการวางแผนควบคุม  กํ ากับ  ประเมินผลการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรคแกผูปวยที่อยูระหวางการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล รวมมือในการวางแผนการศึกษาและการสอน
นักศึกษาในหลกัสูตรการพยาบาลและผดุงครรภ ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลง
มา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่เขารวมประชมุในคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เขารวม
ประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุง
แกไข

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3  และด ํารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ 6 แลว จะตองมีความรู

ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


