
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                    การพยาบาลเทคนิค

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ

พยาบาลขั้นมูลฐาน หรือการพยาบาลผูปวยที่มีปญหาไมซับซอน ผูทุพพลภาพ หญิงมีครรภ ทารก คนปญญาออน
คนชราหรือผูปวยทางจิต ซึ่งเปนลักษณะการพยาบาลที่ไมจ ําเปนตองปฏิบัติ โดยไดรับใบอนุญาตประกอบโรค
ศิลปะสาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ตลอดจนปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมเคร่ือง
มือเครื่องใชและอุปกรณการพยาบาลในสถานพยาบาลและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการพยาบาลเทคนิค ซึ่งจํ าเปนตอง ปฏิบัติโดยผูมีความรู ความ

สามารถ หรือความชํ านาญงานคอนขางสูง ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค ําสั่ง หรือแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตน ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิคตามที่ไดรับมอบหมาย เชน  การ

ใหการพยาบาลผูปวยตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล และใหยาทางปาก ตามที่ไดรับมอบหมาย สังเกต
อาการและศึกษาสาเหตุอาการของผูปวย  เพ่ือดํ าเนินการพยาบาล และรายงานการเปลี่ยนแปลงของผูปวยใหการ
ปฐมพยาบาล ชํ าระรางกาย ปองอาหาร และชวยเหลือใหผูปวยไดรับประทานอาหารที่มีคุณคา ใหความชวยเหลือแก
ผูปวยอยางใกลชิด ตลอดจนใหความสะดวกแกผูปวยและญาติผูปวย บันทึกรายงานอุปสรรคปญหาในการปฏิบัติ
งานและอาการของผูปวย จัดเตรียมเก็บรักษาอุปกรณสิ่งของเคร่ืองใชทุกชนิดที่ใชในการรักษาพยาบาลใหอยูใน
สภาพที่ใชการไดอยูเสมอ  จัดและควบคุมดูแลความสะอาดของหอผูปวยและบริเวณที่ปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานสง
เสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน  การใหสุขศึกษาแกผูปวยและประชาชนทั่วไป การใหภูมิคุมกันโรคการตรวจ
ครรภและทํ าคลอดในรายปกติ การดูแลพยาบาลมารดาและทารก และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่พยาบาล 1 หรือผดุงครรภสาธารณสุข 1

และผานการอบรมวิชาการพยาบาล   ตามหลักสตูรท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง  และไดดํ ารงตํ าแหนงใน
ระดับ 2 หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป    โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.! ไดรับประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภอนามัย)  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา    2  ป  ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย   และมีการฝกอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลเพิ่มเติม
ไมนอยกวา  10  หนวยกิต  หรือ

3.! ไดรับประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป
ตอจากชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบไดไมตํ ่ากวาหลักสูตรดังกลาว หรือทาง
อ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได



ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในงานการพยาบาลเทคนิคอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบลและกฎหมาย  กฎ

ระเบียบ และขอบังคับที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
6.! มีความสามารถในการใหค ําแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการพยาบาลเทคนิคที่ยากพอสมควร  ซึ่งจํ าเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ

หรือความช ํานาญงานสูงพอสมควร ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิค โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึง

หรือหลายอยาง เชน การใหการพยาบาลตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล ใหยาและสารนํ้ าแกผูปวยตามแผน
การรักษาและตามที่ไดรับมอบหมาย ศึกษาสาเหตุอาการผูปวยเพื่อดํ าเนินการพยาบาลและรายงานอาการเปลี่ยน
แปลงของผูปวย ใหการปฐมพยาบาล จัดทํ ารายงานการใหการพยาบาล บันทึกรายงานอุปสรรคปญหาในการปฏิบัติ
งานและอาการของผูปวย ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด จัดเตรียมและควบคุมดูแลความสะอาดในหอผูปวย
และบริเวณที่ปฏิบัติงาน เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ใหความสะดวกแกผูปวยและญาติผูปวยหรือปฏิบัติงานชวยแพทย
ในการบ ําบัดรักษา และการใชเคร่ืองมืออุปกรณในการบํ าบัดรักษา หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรค เชน สอน แนะนํ าผูปวย ญาติ ประชาชน ถึงวิธีปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค ใหบริการสง
เสริมสุขภาพแมและเด็ก ตรวจครรภและทํ าคลอดในรายปกติ ดูแลพยาบาลมารดาและทารกใหบริการวางแผนครอบ
ครัว ใหค ําปรึกษาแนะนํ านักเรียนพยาบาลในหลักสูตรการพยาบาลระดับตนที่ฝกปฏิบัติการพยาบาลในสถานที่ ให
คํ าแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงพยาบาลเทคนิค 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 หรือ

ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิคหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาลเทคนิค 2 แลว  จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิคที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูง หรือปฏิบัติงานการพยาบาลเทคนิคที่คอนขางยากมากซึ่งจํ าเปนตองปฏิบัติ โดยผูมีความรูความสามารถ
หรือความช ํานาญงานคอนขางสูงมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ หรือภายใตการก ํากับตรวจสอบ
บางหรือปฏบัิติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการพยาบาลเทคนิค โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่หรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิค โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง เชน ใหการพยาบาลตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล ใหยาและสารนํ้ าแกผูปวยตามแผนการ
รักษาและตามท่ีไดรับมอบหมาย สังเกตศึกษาอาการผูปวยเพื่อดํ าเนินการพยาบาล และรายงานอาการเปลี่ยนแปลง
ของผูปวย ใหการปฐมพยาบาล ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด  จัดทํ ารายงานการใหการพยาบาลและอาการผู
ปวย หรือปฏิบัติงานชวยแพทยในการบ ําบัดรักษา เชน จัดเตรียมผูปวยกอนการใหยา ระงับความรูสึกชวยแพทยใน
การใชเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ  จัดเตรียมและสงเคร่ืองมือในการทํ าศัลยกรรม เตรียมของใชประเภทอุปกรณการ
พยาบาล จัดเตรียมเก็บรักษาอุปกรณสิ่งของเครื่องใชทุกชนิดที่ใชในการรักษาพยาบาลใหอยูในสภาพพรอมที่จะใช
ไดทันท ี จัดและควบคุมดูแลความสะอาดในหอผูปวยและบริเวณที่ปฏิบัติงานใหเหมาะสมถูกสุขลักษณะ ใหความ
สะดวกแกผูปวยและญาติผูปวย  หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน สอน แนะนํ าผูปวย ญาติ 
ประชาชน ถึงวิธีปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค ใหบริการสงเสริมสขุภาพมารดาและทารกในการ
ตรวจครรภ ท ําคลอดรายปกติ ดูแลพยาบาล มารดาและทารก ใหบริการวางแผนครอบครัว ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและ
ชวยควบคุมการฝกปฏิบัติของนักเรียนพยาบาลในหลักสูตรการพยาบาลระดับตน ใหค ําแนะนํ าในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากจะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย



คุณสมบิตเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงพยาบาลเทคนิค 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิคหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงพยาบาลเทคนิค 2 และด ํารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 2 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 5 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิค หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาลเทคนิค 3 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการพยาบาลเทคนิค โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิค
ที่ยากมากซึ่งจํ าเปนตองปฏิบัติ โดยมีความรูความสามารถหรือความช ํานาญงานสูงมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับ
ตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการพยาบาลเทคนิค โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย

อยาง เชน ใหการพยาบาลตามแผนรักษาและแผนการพยาบาล ใหยาและสารนํ้ าแกผูปวยตามแผนการรักษาและตาม
ที่ไดรับมอบหมาย สังเกตศึกษาอาการผูปวย เพ่ือดํ าเนินการพยาบาล และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยใน
การปฐมพยาบาล ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด จัดทํ ารายงานการใหการพยาบาลและอาการผูปวย เชน จัด
เตรียมผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึก ชวยแพทยในการใชเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ  จัดเตรียมและสงเคร่ืองมือ
ในการท ําศัลยกรรม  เตรียมของใชประเภทอุปกรณการพยาบาล จัดเตรียมเก็บรักษาอุปกรณส่ิงของเคร่ืองใชทุกชนิด
ที่ใชในการรักษาพยาบาลใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดทันที จัดและควบคุมดูแลความสะอาดในหอผูปวยและ
บริเวณที่ปฏิบัติงานใหเหมาะสมถูกสุขลักษณะ ใหความสะดวกแกผูปวยและญาติผูปวย หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุข
ภาพและปองกันโรค เชน สอน แนะนํ าผูปวย ญาติ ประชาชน ถึงวิธีปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค 
ใหบริการสงเสริมสขุภาพมารดาและทารกในการตรวจครรภ ท ําคลอดรายปกติ ดูแลพยาบาลมารดาและทารก ให
บริการวางแผนครอบครัว ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าและชวยควบคุมการฝกปฏิบัติของนักเรียนพยาบาลในหลักสูตรการ
พยาบาลระดับตน ใหค ําแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยว
กับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากจะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงพยาบาลเทคนิค 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิค หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงพยาบาลเทคนิค 2 และด ํารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิคหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาลเทคนิค 4 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการพยาบาลเทคนิค โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผู
อยูใตบังคับบัญชามากพอสมควร หรือปฏิบัติงานการพยาบาลเทคนิคในลักษณะผูช ํานาญการ หรือผูมีความรู
ความสามารถและความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิค โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหน่ึง หรือหลายอยาง เชน ใหการพยาบาลตามแผนรักษาและแผนการพยาบาล ใหยาและสารนํ้ าแกผูปวยตาม
แผนการรักษาและตามที่ไดรับมอบหมาย สังเกตศึกษาอาการผูปวยเพื่อดํ าเนินการพยาบาล และรายงานอาการ
เปลี่ยนแปลงของผูปวยในการปฐมพยาบาล ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด จัดทํ ารายงานการใหการพยาบาล
และอาการผูปวย หรือปฏิบัติงานชวยแพทยในการบ ําบัดรักษา เชน จัดเตรียมผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึก
ชวยแพทยในการใชเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ จัดเตรียมและสงเคร่ืองมือในการทํ าศัลยกรรม เตรียมของใชประเภท
อุปกรณการพยาบาล จัดเตรียมเก็บรักษาอุปกรณสิ่งของเครื่องใชทุกชนิดที่ใชในการรักษาพยาบาลใหอยูในสภาพที่
พรอมจะใชไดทันที  จัดและควบคุมดูแลความสะอาดในหอผูปวยและบริเวณที่ปฏิบัติงานใหเหมาะสมถูกสุข
ลักษณะใหความสะดวกแกผูปวยและญาติผูปวย หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน สอน แนะนํ า
ผูปวย ญาติ ประชาชน ถึงวิธีปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค ใหบริการสงเสริมสุขภาพมารดาและ
ทารกในการตรวจครรภ ท ําคลอดรายปกติ ดูแลพยาบาลมารดาและทารก ใหบริการวางแผนครอบครัว ใหค ําปรึกษา
แนะนํ าและชวยควบคุมการฝกปฏิบัติของนักเรียนพยาบาลในหลักสูตรการพยาบาลระดับตน ใหค ําแนะนํ าในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ เขารวมประชุมใน
คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม วินิจฉัย สั่งการ ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุง
แกไขติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง

1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงพยาบาลเทคนิค 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิคหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงพยาบาลเทคนิค 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ  4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล
เทคนิค หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาลเทคนิค 5 แลว  จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน


