มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

การพยาบาลวิชาชีพ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยไดรับใบ
อนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ปฏิบัติงานสงเสริมและ
พัฒนาบริการการพยาบาล และปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาภายใตการควบคุมของแพทย โดยทําหนาทีเ่ ปนผูใ ห
บริการ วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผลและบันทึกผลการใหการพยาบาล ศึกษา วิเคราะห คิดคน พัฒนาการพยาบาล
และควบคุมการพยาบาลใหเปนไปอยางมีคุณภาพและอยูในมาตรฐาน สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถทางการ
พยาบาลใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณที่ใชในการรักษาพยาบาล ชวยแพทยในการ
ตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา จัดเตรียมและสงเครือ่ งมือในการผาตัด ชวยแพทยในการใชยาระงับความรูสึก หรือใชเครือ่ งมือ
พิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค ตลอดจนปฏิบตั งิ านการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ การสง
เสริมสุขภาพและปองกันโรค การฟนฟูสภาพผูปวยและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

พยาบาลวิชาชีพ 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการพยาบาลวิชาชีพภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตน ทําหนาที่ใหการพยาบาลวิชาชีพ เชน ใหการพยาบาลดูแลผูปวยอยางใกลชิด เพือ่ อํานวย
ความปลอดภัยและความสุขสบายแกผูปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ ปองกันความพิการ ใหการฟนฟูสภาพของผูปวย สงเสริม
ใหกําลังใจผูปวย ประเมินสภาพและเฝาระวังผูปวย บันทึกรายงานอาการและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตัดสินใจใหความชวย
เหลือผูปวยในกรณีฉุกเฉินรีบดวน ใหยาและสารนํ้าแกผูปวยตามแผนการรักษาของแพทย ทดสอบการแพยาบางชนิด เฝาระวัง
อาการแทรกซอนอันเนื่องจากฤทธิ์ขางเคียงของยา จัดทํารายงานการใหการพยาบาล ชวยแพทยในการใหการบําบัดรักษา ใน
การใหยาระงับความรูสึกและในการใชเครื่องมืออุปกรณพิเศษบางประเภทเพื่อการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ควบคุมดูแลจัดสิ่ง
แวดลอมรอบตัวผูปวยใหเหมาะสมสะอาดถูกสุขลักษณะ หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เชน สอนแนะ
นําผูปวย ญาติ ประชาชนถึงวิธีปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรค การใหภมู คิ มุ กันโรค ใหบริการ และรวมในการวางแผนบริการ
สงเสริมสุขภาพมารดาและทารก และการวางแผนครอบครัว ใหบริการผดุงครรภ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรบั ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางการพยาบาล และไดรับใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
2.ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ากว
ํ านี้ทางการพยาบาล และไดรบั ใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความสามารถในวิชาการพยาบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดย
เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการพยาบาลวิชาชีพที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบหรือ
ภายใตการตรวจสอบบาง หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนกซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับ
บัญชาจํานวนหนึ่งและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน วางแผนและใหการพยาบาลเพื่ออํานวยความปลอดภัยและความสุขสบายแกผูปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ ใหการ
ฟนฟูสภาพของผูปวย ปองกันความพิการสงเสริมใหกาลั
ํ งใจแกผูปวย เฝาระวังผูปวยประเมินสภาพและบันทึกรายงานอาการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตัดสินใจใหการพยาบาลผูปวยในกรณีฉุกเฉินและรีบดวน ใหการพยาบาลผูปวยในภาวะวิกฤต หรือผูป ว ย
ที่มีปญหาซับซอนหรือมีอาการหนัก ใหยาและสารนํ้าแกผูปวยตามแผนการรักษาของแพทย ทดสอบการแพยาและสารบาง
ชนิด เฝาระวังอาการแทรกซอนเนื่องจากฤทธิ์ขางเคียงของยา จัดทํารายงานการใหการพยาบาล ใหการบําบัดรักษาตามระบบ
ภายใตความควบคุมของแพทย ชวยแพทยในการบําบัดรักษา ในการใชเครือ่ งมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบําบัด
รักษา ใชยาระงับความรูสึกจัดเตรียมและสงเครื่องมือในการผาตัด จัดเตรียมเครือ่ งมืออุปกรณการรักษาพยาบาลใหพรอมทีจ่ ะ
ใชไดทันที ควบคุมดูแลจัดสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวยใหเหมาะสม สะอาดถูกสุขลักษณะ ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปอง
กันโรคเชน วางแผน การสอน สอน และควบคุมการสอนแนะนําใหผูปวยที่มีอยูระหวางการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ปฏิบัติงานการผดุงครรภ ใหการชวยเหลือการคลอดผิดปกติ ฉุกเฉิน ตามระบบ สงเสริมสุขภาพมารดาและทารก ใหบริการ
วางแผนครอบครัวรวมทําการศึกษาวิจัย คนควาเพื่อปรับปรุงและกําหนดมาตรฐานการพยาบาลชวยในการฝกอบรม ฟนฟูวิชา
การแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพยาบาล ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและรวมควบคุมการฝกปฏิบัติงานของ นักเรียนและนักศึกษา
พยาบาล ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ ชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังมีหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
เจาหนาที่ หรือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหนาหอผูป ว ย หรือ
ปฏิบัติงานการพยาบาลวิชาชีพที่ยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานเกี่ยวกับการพยาบาลวิชาชีพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน งาน
พยาบาลที่ตองใชความรูความชํานาญงานสูงมากในการพยาบาลผูปวยในระยะวิกฤตหรือที่มีอาการหนักและผูปวยมีปญหาซับ
ซอน การปฐมพยาบาล ผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุอาการสาหัส การพยาบาลผูปวยเฉพาะโรคบางประเภท การวางแผนงาน
พยาบาลและควบคุมใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติอยางมีคุณภาพ การพัฒนาและการสงเสริมกิจการพยาบาล โดยเปนผูควบคุม
ประสานงานระหวางแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ที่เกี่ยวกับงานกาพยาบาล การศึกษาวิเคราะห ปรับปรุงมาตรฐานบริการ
การพยาบาล ใชเครื่องมือพิเศษชวยผูปวยในกรณีมีอุบัติเหตุขัดของในระบบหายใจ ใหยาระงับความรูสึก และควบคุมอาการผู
ปวยระหวางใหยา การควบคุมดูแลอาการและใหการพยาบาลดังกลาว จัดเตรียมผูป ว ยและสงเครือ่ งมือในการผาตัด ปฏิบัติการ
ผดุงครรภและใหการชวยเหลือการผิดปกติตามระบบ ชวยแพทยในการบําบัดรักษา ชวยแพทยในการใชเครื่องมือพิเศษเพื่อ
การตรวจวินิจฉัยและการบําบัดรักษาปฏิบัติ การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เชน การวางแผน นิเทศการปฏิบัติงานสง
เสริมสุขภาพและการปองกันโรคแกผูปวยที่อยูระหวางการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล รวมในการสอนและควบคุมการ
ฝกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล รวมทําการศึกษาวิจัย คนควา เพือ่ ปรับปรุงบริการและกําหนดมาตรฐานการพยาบาลฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหอผูป ว ย หรือผูต รวจการในเวรบายหรือดึก ซึ่งเปนงานบริการพยาบาลใน
โรงพยาบาล ทําหนาที่วางแผนใหการพยาบาลผูปวย สั่งการมอบหมายงานและตรวจสอบกิจการพยาบาลที่มอบหมายให
ปฏิบัติตอผูปวย ตรวจสอบการดําเนินงานของพยาบาลเวรบายหรือดึก จัดใหมผี รู บั ผิดชอบผูป ว ยเวรบายหรือดึกโดยสมํ่าเสมอ
ควบคุม บังคับบัญชาเจาหนาที่ในหอผูปวย หรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย จัดหาเครื่องใชในการรักษาพยาบาลและอื่น ๆ ทีจ่ าเป
ํ นให
มีไวในหอผูปวยโดยครบถวน ควบคุมการรักษาและควบคุมใหมีการใชอยางประหยัด พิจารณาแกไขปญหาที่ไดรับรายงาน
จากพยาบาลผูรับผิดชอบเวรตาง ๆ ใหความรวมมือตามแผนการรักษาของแพทย เตรียมผูป ว ยเพือ่ การตรวจสอบและบําบัด
รักษา ควบคุมดูแลและสั่งการเรื่องความสะอาดภายในและบริเวณรอบหอผูปวยใหถูกสุขลักษณะ เพื่อความสะอาดและความ
ปลอดภัยแกผูปวย ญาติและผูปฏิบัติงานวางแผนการฟนฟู หรือเพิม่ เติมความรูแ กเจาหนาทีใ่ นหอผูป ว ยทุกระดับ ใหการปฐม
นิเทศผูเขาปฏิบัติงานใหม ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 และดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล
วิชาชีพ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูค วามสามารถในการใชคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

พยาบาลวิชาชีพ 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานการพยาบาลวิชาชีพในลักษณะผูชานาญการ
ํ
หรือผูที่มีความรูความสามารถและ
ความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน การพยาบาลผูป ว ยเฉพาะโรคบางประเภท การพยาบาลผูปวยในระยะวิกฤติหรือมีอาการหนัก หรือผูป ว ยทีม่ ี
ปญหาซับซอน การปฐมพยาบาลผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุอาการสาหัส การใชเครือ่ งมือพิเศษชวยผูป ว ยในกรณีมอี บุ ตั เิ หตุ ขัด
ของในระบบหายใจ การวางแผนบริการพยาบาล และการควบคุมใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติการพยาบาลอยางมีคุณภาพ
การพัฒนาและสงเสริมกิจการการพยาบาล โดยเปนผูควบคุมประสานงานระหวางแพทย พยาบาล และเจาหนาที่เกี่ยวกับงาน
การพยาบาล การศึกษาวิเคราะห ปรับปรุงมาตรฐานบริการการพยาบาล การชวยแพทยในการบําบัดรักษา และการใชเครือ่ งมือ
อุปกรณพิเศษบางประเภท เพือ่ การตรวจวินจิ ฉัยและบําบัดรักษา การใหยาระงับความรูสึกและควบคุมอาการผูปวยระหวางให
ยา การควบคุมดูแลและใหการพยาบาลแกผูปวยดังกลาวในฐานะพยาบาลผูชานาญการทางวิ
ํ
สญ
ั ญี จัดเตรียมผูป ว ย เตรียมและ
สงเครื่องมือในการผาตัดในฐานะพยาบาลผูชานาญการทางห
ํ
องผาตัด ควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมในหอผูปวยหรือหนวยงานการ
พยาบาลใหเหมาะสม สะอาดถูกสุขลักษณะ ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน วางแผนงานและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใตบังคับบัญชาในการสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคแกผูปวยที่อยูในระหวางการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลและบริการวางแผนครอบครัวทําการศึกษาวิจัย คนควาเพือ่ การปรับปรุงบริการรวมมือประสานงานดานการ
เรียน การสอนของนักเรียนและนักศึกษาพยาบาล ตลอดจนเจาหนาที่ผูเขารับการอบรมทางการพยาบาลในหนวยงาน ฝกอบ
รมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมในคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
สวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบ
หมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของใน
การปฏิบัติงาน

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพบาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 และดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ 5 แลว จะตอง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในกากรริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูความสามาถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

พยาบาลวิชาชีพ 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอ ยูใ ต
บังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบัติงานการพยาบาลวิชาชีพในลักษณะผูชานาญการพิ
ํ
เศษ หรือผูม คี วามรู
ความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ เชน การตัดสินใจ
ใหการชวยเหลือในกรณีฉกุ เฉินรีบดวน การพยาบาลผูปวยในภาวะวิกฤตหรือมีอาการหนัก หรือผูป ว ยเฉพาะโรคบางประเภท
ที่มีปญหาซับซอน วางแผนใหบริการการพยาบาลและควบคุมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน การพยาบาลใหมีคุณภาพอยาง
ทั่วถึง การศึกษาวิจัย คิดคน วางแผน และดําเนินการพัฒนาสงเสริมบริการพยาบาล ปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาล ควบคุมดู
แลการจัดสิ่งแวดลอมของผูปวยใหเหมาะสมถูกสุขลักษณะ ควบคุมและพัฒนาการจัดทํารายงานการใหบริการการพยาบาล
ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เกี่ยวกับการวางแผนควบคุม กํากับ ประเมินผลการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรคแกผูปวยที่อยูระหวางการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล รวมมือในการวางแผนการศึกษาและการสอน
นักศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลและผดุงครรภ ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลง
มา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมในคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุง
แกไข
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 และดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ 6 แลว จะตองมีความรู
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

