
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน    เจ้าหน้าที่พยาบาล 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

   สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานการให้บริการทางการพยาบาลขัน้มูลฐาน 

หรือการพยาบาลเทคนิคอย่างงา่ย  ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการปฏิบติัการ  หรือให้บริการ 

การพยาบาลขัน้มูลฐาน หรือการพยาบาลเทคนิคอย่างง่ายแก่ผู้ ป่วยทางร่างกายหรือจิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ 

หรือทุพพลภาพ  ผู้ มีครรภ์  ทารก  คนปัญญาอ่อน  คนชรา  เตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์การ

พยาบาลในโรงพยาบาล หรือสถาบนัการรักษาและบําบดั หรือปฏิบติังานส่งเสริมสขุภาพและอนามัย  

และการป้องกนัโรคแก่ผู้ ป่วย และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

   ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   เจ้าหน้าท่ีพยาบาล    1    ระดบั   1 

    เจ้าหน้าท่ีพยาบาล    2   ระดบั   2 

    เจ้าหน้าท่ีพยาบาล    3   ระดบั   3 

   เจ้าหน้าท่ีพยาบาล    4   ระดบั   4 

   เจ้าหน้าท่ีพยาบาล    5   ระดบั   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545         



ช่ือตําแหน่ง               เจ้าหน้าที่พยาบาล  1 
 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานพยาบาลขัน้มูลฐานท่ีไม่ยาก  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบ 

โดยใกล้ชิด  หรือตามคําสัง่  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยูอ่ย่างแน่ชดั หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบติังานให้บริการทางการพยาบาลขัน้มูลฐานแก่ผู้ ป่วยทางร่างกาย  หรือจิตตาม

แผนการพยาบาลท่ีกําหนดไว้  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น  ให้การปฐม

พยาบาลเบือ้งต้นจดัเตรียม  เก็บรักษาของเคร่ืองใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้อยู่เสมอ  ศึกษา  

สงัเกตอาการผู้ป่วยรายงานอาการ  เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ให้การพยาบาลและให้ยาทางปากตามท่ีได้รับ

มอบหมาย  ชําระร่างกายป้อนอาหารและช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รบัอาหารท่ีมีคุณค่า  จดัทําความสะอาด

บริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย  ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอยา่งใกล้ชิด  ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย  

บนัทึกอุปสรรคในการปฎิบติังานและรายงาน หรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพอนามยัและการป้องกนัโรค  

เช่น การตรวจครรภ์และทําคลอดในรายปกติ  ดูแลรักษาพยาบาลแม่และเด็กให้ภูมิคุ้มกนัโรคหรือปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบตัรทางวิชาพยาบาล  ซ่ึงมีหลกัสูตรกําหนดเวลาศึกษาต่อจาก 

ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า   1  ปี  หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาผู้ ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์  หรือประกาศนียบตัรวิชา 

ผู้ ช่วยพยาบาล  ประกาศนียบตัรวิชาผดุงครรภ์อนามัย  หรือประกาศนียบตัรวิชาผู้ ช่วยพยาบาลและจิตเวช  

ซ่ึงมีหลกัสูตรการศึกษาต่อจากประโยคมธัยมศึกษาตอนต้นสายสามญั (ม.ศ.3) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า  

1  ปีคร่ึง  หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานพยาบาลเบือ้งต้นอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 
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3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถนุายน  2545         



ช่ือตําแหน่ง                    เจ้าหน้าที่พยาบาล  2 
 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานพยาบาลขัน้มูลฐานท่ีค่อนข้างยาก  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไปหรือ

ตามคําสัง่  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบัการให้บริการทางการพยาบาลขัน้มูลฐานแก่ผู้ ป่วยทาง

ร่างกายหรือจิต  ตามแผนการพยาบาลท่ีกําหนดไว้  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 

เช่น ให้การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  จดัเตรียมเก็บรักษาของเคร่ืองใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้อยู่

เสมอ  สงัเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการผู้ป่วย  เพ่ือดําเนินการพยาบาลและการรายงานการ

เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยให้การพยาบาลและให้ยาทางปาก  ตามท่ีได้รบัมอบหมาย ชําระร่างกาย ป้อน

อาหารและช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า  จดัทําความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย  

ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  ให้ความสะดวกแก่ผู้ ป่วยและญาติผู้ป่วย  บนัทึกอุปสรรคปัญหาใน

การปฏิบติังานและรายงานอาการผู้ป่วย  หรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพอนามยัและการป้องกนัโรค เช่น  

การตรวจครรภ์และทําคลอดในรายปกติ  ดูแลรักษาพยาบาลแม่และเด็ก  ให้ภูมิคุ้มกนัโรคและปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นท่ี 

เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

   มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีพยาบาล 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  1 

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานให้บริการทางการ

พยาบาลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีพยาบาล  1 แล้ว จะต้องมี

ความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฎิบติังานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 



       ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545         

ช่ือตําแหน่ง               เจ้าหน้าที่พยาบาล  3 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานพยาบาลขัน้มูลฐานท่ียากพอสมควรภายใต้การกาํกบัตรวจสอบบ้าง อาจได้ 

รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบัการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ ป่วยทางร่างกาย 

หรือจิตตามแผนการพยาบาลท่ีกําหนดไว้  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น ให้การ 

ปฐมพยาบาล  จดัเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  อุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้มีพร้อมท่ีจะใช้ได้ทนัที  ศึกษา 

สาเหตุอาการผู้ป่วยเพ่ือดําเนินการพยาบาล และรายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย  การให้บริการทางการ

พยาบาลตามท่ีได้รับมอบหมายจดัและควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตวัผู้ป่วยให้เหมาะสมถูกสุขลกัษณะ  

ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  ให้ความสะดวกแก่ผู้ ป่วยและญาติผู้ป่วย  จดัทํารายงานการให้การ

พยาบาลหรือปฏิบติังานในฐานะผู้ ช่วยแพทย์ในการรักษาบําบดั  ช่วยแพทย์ในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์

ประกอบการรกัษาบําบดั   บนัทึกอุปสรรคปัญหาในการปฏิบติังานและรายงานอาการผู้ป่วยเตรียมของใช้

ประเภทอุปกรณ์การพยาบาล  เช่น  ผ้ากอส  สําลี ฯลฯ หรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการ 

ป้องกนัโรค  เช่น  สอนแนะนําผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชน  ถึงวิธีการปฏิบติัตนให้ปลอดภัยจากโรค  ให้

ภูมิคุ้มกนัโรคให้บริการวางแผนครอบครัว  ให้บริการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กและทารกสงเคราะห์  การ

ตรวจครรภ์และการทําคลอดในรายปกติ  ดูแลรักษาพยาบาลแม่และเด็ก  ให้คําปรึกษาฝึกสอนแก่นกัเรียน

พยาบาลตามหลกัสูตรพยาบาลเบือ้งต้น หรือให้คําแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีพยาบาล 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  2 

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานให้บริการทางการ

พยาบาลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีพยาบาล  2  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545         

ช่ือตําแหน่ง            เจ้าหน้าที่พยาบาล  4 
 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานให้บริการทางการพยาบาลโดยควบคุมตรวจสอบ

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  หรือปฏิบติังานให้บริการทางการ

พยาบาลท่ีค่อนข้างยากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมาก  เกี่ยวกบัการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ ป่วยทาง 

ร่างกายหรือจิต  ตามแผนการพยาบาลท่ีกําหนดไว้  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  

เช่น ให้การปฐมพยาบาล จดัเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  อุปกรณ์การรกัษาพยาบาลให้มีพร้อมท่ีจะใช้ได้ทนัที  

ศึกษาสาเหตุอาการผู้ป่วยเพ่ือดําเนินการพยาบาล  และการรายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย  การ

ให้บริการทางการพยาบาลตามท่ีได้รบัมอบหมาย  ส่งเสริมให้กําลงัใจผู้ป่วย  จดัและควบคุมดูแล

สิ่งแวดล้อมรอบตวัผู้ป่วยให้เหมาะสมถูกสุขลกัษณะ  ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  ให้ความ

สะดวกแก่ผู้ ป่วยและญาติผู้ป่วยจดัทํารายงานการให้การพยาบาลและอาการผู้ป่วย  หรือปฏิบติังานใน

ฐานะผู้ ช่วยแพทย์ในการรักษาบําบดัเช่น จดัเตรียมผู้ป่วยก่อนการให้ยาระงบัความรู้สึก ช่วยแพทย์ในการใช้

เคร่ืองอุปกรณ์ 

ต่าง ๆ  ช่วยหยิบส่งเคร่ืองมือในการทําศลัยกรรม  เตรียมของใช้ประเภทอุปกรณ์การพยาบาล  เช่น ผ้ากอส  

สําลี ฯลฯ หรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกนัโรค เช่น สอนแนะนํา  ผู้ ป่วย  ญาติ  ประชาชน  

ถึงวิธีการปฏิบติัตนให้ปลอดภยัจากโรค  ให้ภูมิคุ้มกนัโรค  ให้บริการวางแผนครอบครัว  ให้บริการส่งเสริม

สุขภาพแม่และเด็กและทารกสงเคราะห์  การตรวจครรภ์และการทําคลอดในรายปกติ  ดูแลรักษาพยาบาล

แม่และเด็ก ให้คําปรึกษาฝึกสอนแก่นกัเรียนพยาบาลตามหลกัสูตรพยาบาลเบือ้งต้น  หรือให้คําแนะนําใน

การปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 



   ในฐานผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีพยาบาล  1  และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั  3  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานให้บริการ

ทางการพยาบาลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีพยาบาล  1  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ 

ต่ํากว่าระดบั  2 หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

ให้บริการทางการพยาบาล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีพยาบาล  3  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ   ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา  แนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง               เจ้าหน้าที่พยาบาล  5 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานให้บริการทางการพยาบาล  โดยควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือ

ปฏิบติังานให้บริการทางการพยาบาลท่ียากมาก  ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้  ความสามารถและ

ความชํานาญงานสูงมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบติังานท่ียากมาก  เกี่ยวกบัการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ ป่วยทางร่างกายหรือ 

จิตตามแผนการพยาบาลท่ีกําหนดไว้  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ให้การปฐม

พยาบาลจดัเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  อุปกรณ์การรกัษาพยาบาลให้มีพร้อมท่ีจะใช้ได้ทนัที  ศึกษาสาเหตุ

อาการผู้ป่วยเพ่ือดําเนินการพยาบาล และการรายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย  ให้บริการทางการ

พยาบาลตามท่ีได้รับมอบหมาย  ส่งเสริมให้กําลงัใจผู้ป่วย  จดัและควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตวัผู้ป่วยให้

เหมาะสมถูกสุขลกัษณะให้ความช่วยเหลอืผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  ให้ความสะดวกแก่ผู้ ป่วยและญาติผู้ป่วย  

จดัทํารายงานการให้การพยาบาลและอาการผู้ป่วย  หรือปฏิบติังานในฐานะผู้ ช่วยแพทย์ในการรกัษาบาํบดั  

เช่น  จดัเตรียมผู้ป่วยก่อนการให้ยาระงบัความรู้สกึ  ช่วยแพทย์ในการใช้เคร่ืองอุปกรณ์ต่าง ๆ   ช่วยส่ง

เคร่ืองมือในการทําศลัยกรรมเตรียมของใช้ประเภทอุปกรณ์การพยาบาล เช่น  ผ้าก๊อส  สําลี  ฯลฯ  หรือ

ปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกนัโรค เช่น สอนแนะนําผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชน  ถึงวิธีการ

ปฏิบติัตนให้ปลอดภัยจากโรค  ให้ ภูมิคุ้มกนัโรค  ให้บริการวางแผนครอบครัว  ให้บริการส่งเสริมสุขภาพแม่

และเด็ก และทารกสงเคราะห์ตรวจครรภ์  และทําคลอดในรายปกติ  ดูแลรักษาพยาบาลแม่และเด็ก  ให้

คําปรึกษาฝึกสอนแก่นกัเรียนพยาบาลตามหลกัสูตรพยาบาลเบือ้งต้น  เป็นต้น  ฝึกอบรม  และให้คําปรึกษา

แนะนํา 

ในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี   

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข 



ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

   ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีพยาบาล  1  และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั  4  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานให้บริการ

ทางการพยาบาล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีพยาบาล  1  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํา 

กว่าระดบั  3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานให้บริการ

ทางการพยาบาล  หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีพยาบาล  4  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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