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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การพยาบาลวิชาชีพ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ 
โดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ
ชั้นหนึ่ง ปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล และปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและ
บําบัดรักษาภายใตการควบคุมของแพทย โดยทําหนาท่ีเปนผูใหบริการ วางแผนงาน ประสานงาน 
ประเมินผล และบันทึกผลการใหการพยาบาล รวมท้ังศึกษา วิเคราะห คิดคน พัฒนาการพยาบาล
และควบคุมการพยาบาลใหเปนไปอยางมีคุณภาพและอยูในมาตรฐาน ตลอดจนสงเสริมและพัฒนา
ความรูความสามารถทางการพยาบาลใหกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับงานการพยาบาล จัดสถานท่ีและ
เตรียมอุปกรณท่ีใชในการรักษาพยาบาล ชวยแพทยในการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา จัดเตรียม
และสงเคร่ืองมือในการผาตัด ชวยแพทยในการใชยาระงับความรูสึก หรือใชเคร่ืองมือพิเศษ 
บางประเภท เพ่ือการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและ 
การผดุงครรภ การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การฟนฟูสภาพผูปวย และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  พยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ 
  พยาบาลวิชาชีพ  ระดับชํานาญการ 
  พยาบาลวิชาชีพ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  พยาบาลวิชาชีพ  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การพยาบาลวิชาชีพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหการพยาบาลดูแลผูปวยอยางใกลชิดตามหลักวิชาชีพ ตลอดจนควบคุมอนามัยของผูปวย

และส่ิงแวดลอมผูปวย เพ่ืออํานวยความปลอดภัยและความสุขสบายแกผูปวยท้ังทางรางกาย
และจิตใจ 

(2) ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ และสงเสริมใหกําลังใจผูปวย เพ่ือใหผูปวยมีอาการและสภาพ
จิตใจท่ีดีข้ึน 

(3) ใหการพยาบาล ติดตามสังเกตอาการ และเฝาระวังผูปวยท่ีมีภาวะวิกฤต เพ่ือใหสามารถให
ความชวยเหลือผูปวยไดทันเวลา 

(4) ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แกปญหาเฉพาะหนา และตัดสินใจใหการชวยเหลือผูปวยในกรณี
ฉุกเฉินและเรงดวน เพ่ือใหสามารถรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

(5) ปฏิบัติงานดานพยาบาลตามคําส่ังแพทยตางๆ เชน ใหยาและสารน้ําแกผูปวยทางเสนเลือด 
ใชยาระงับความรูสึกและการใชเคร่ืองมืออุปกรณพิเศษบางประเภท เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของแพทยเปนไปอยางคลองตัวและใหการรักษาไดอยางทันทวงทีและถูกตอง 

(6) ทดสอบการแพยาบางชนิดของผูปวย เพ่ือหลีกเล่ียงการใหยาชนิดนั้นหรือยาท่ีมีสารท่ี
กอใหเกิดอาการแพแกผูปวย 

(7) จัดทํารายงานการใหการพยาบาลเสนอแพทยหรือผูบังคับบัญชา เพ่ือรายงานผลและเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาขยายผลหรือปรับปรุงการรักษาพยาบาลผูปวย 

(8) จัดเตรียม ดูแลอุปกรณ เคร่ืองมือและสถานท่ีใหการบริการพยาบาลใหสะอาดปราศจากเชื้อ
โรค เพ่ือใหพรอมเสมอในการใชปฏิบัติการรักษาพยาบาลและเปนการปองกันโรคซ้ําซอนท่ี 
อาจเกิดข้ึน 

(9) รวมปฏิบัติงานทางดานการควบคุมโรคติดตอตางๆ ภายในชุมชนกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
อื่นๆ เพ่ือใหการบริการดานสุขภาพของประชาชนเปนไปอยางท่ัวถึง 

(10) จัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานพยาบาลวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 



��2
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานแผนงาน 
(13) บันทึกรายงานอาการและความเปล่ียนแปลงตางๆ ตลอดจนประเมินสภาพผูปวยประกอบกับ

ผลตรวจวินิจฉัย เพ่ือกําหนดวิธีการรักษาพยาบาลท่ีถูกตอง 
(14) วางแผนการบริการสงเสริมสุขภาพประชาชน การผดุงครรภ การวางแผนครอบครัว การให

ภูมิคุมกันโรคหรือการบริการอื่นๆ ทางดานสุขภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ 

(15) จัดจําแนกผูปวยตามประเภทหรือตามความเหมาะสม เพ่ือความรวดเร็วในการตรวจรักษา 
 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลท่ีรับผิดชอบ  

เพ่ือใหการปฏิบัติงานลุลวงไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
4.  ดานบริการ 
(17) สอนหรือใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและปองกันโรคแกบุคคล ชุมชน 

หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานดังกลาวทราบถึงวิธีปฏิบัติตนให
ปลอดภัยจากโรคและไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการรักษาสุขภาพ 

(18) บริการใหภูมิคุมกันโรค  ตลอดจนบริการสงเสริมสุขภาพมารดาและทารก และการวางแผน
ครอบครัว  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและทราบถึงการดูแลตนเองและ
บุคคลรอบขางอยางถูกตองเหมาะสม 

(19) ประชาสัมพันธ รณรงค และเผยแพรพฤติกรรมท่ีถูกตองในการปองกันตนจากโรคติดตอ
ตางๆ เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการพยาบาล และไดรับใบอนุญาต ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การพยาบาลวิชาชีพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) พยาบาลผูปวยเฉพาะโรคบางประเภท ผูปวยในระยะวิกฤตหรือมีอาการหนัก หรือผูปวยท่ีมี

ปญหาซับซอน  เพ่ือใหผูปวยมีอาการดีข้ึน ไดรับการพยาบาลท่ีถูกตอง และเหมาะสมตาม
แผนการรักษาของแพทย 

(2) ปฐมพยาบาลผูปวยท่ีไดรับอุบัติเหตุอาการสาหัส หรือในกรณีท่ีตองใชเคร่ืองมือพิเศษชวยผูปวย
ในกรณีมีอุบัติเหตุ หรือขัดของในระบบหายใจ เพ่ือประคองอาการของผูปวยและชวยชีวิตผูปวย
กอนไดรับการรักษาจากแพทย 

(3) ชวยแพทยในการบําบัดรักษาโดยการใชเคร่ืองมืออุปกรณพิเศษบางประเภทในการตรวจ
วินิจฉัย  การใหยาระงับความรูสึก หรือการควบคุมอาการผูปวยระหวางใหยา เพ่ือแบงเบา
ภาระและชวยใหแพทยใหการรักษาพยาบาลดวยความคลองตัวและรวดเร็วทันทวงที 

(4) ดูแลและใหการพยาบาลแกผูปวยหรือจัดเตรียมผูปวยตามเงื่อนไขท่ีจําเปนและเหมาะสม เพ่ือ
เตรียมผูปวยใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะรับการรักษา 

(5) จัดเตรียมและสงเคร่ืองมือในการผาตัด เพ่ือใหแพทยทํางานไดอยางรวดเร็วมากข้ึน 
(6) ใหความรวมมือตามแผนการรักษาของแพทย  เพ่ือใหการรักษาพยาบาลเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนผลดีตอผูปวย 
(7) ควบคุมและดูแลอุปกรณ เคร่ืองมือ รวมถึงส่ิงแวดลอมในหองของผูปวยหรือหนวยงานการ

พยาบาลใหเหมาะสม และสะอาดถูกสุขลักษณะ เพ่ือใหผูปวยหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของมีสภาพ
รางกายและจิตใจท่ีดี  และปลอดภัยจากการแพรกระจายของเชื้อโรค 

(8) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงมาตรฐานบริการการพยาบาล เพ่ือใหการรักษาพยาบาลมีมาตรฐาน
ท่ีสูงข้ึน นําไปสูการใหการรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลองกับเปาหมาย
ท่ีตั้งไว 

(9) รวมปฏิบัติงานทางดานการควบคุมโรคติดตอตางๆ ภายในชุมชนกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของอื่นๆ 
เพ่ือใหการบริการดานสุขภาพของประชาชนเปนไปอยางท่ัวถึง 

(10) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พยาบาลวิชาชีพ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานพยาบาลวิชาชีพ และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
พยาบาลวิชาชีพเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(14) วางแผนการบริการพยาบาล การฟนฟูผูปวย ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมงานการพยาบาล
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหมีแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินงานซึ่งสอดคลองกับ
เปาหมายและนโยบายของหนวยงานท่ีตั้งไว 

(15) ศึกษา และวิเคราะหขอมูลสถิติ รายงานทางดานการสาธารณสุข งานอนามัย และการพยาบาล 
ภายในชุมชนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวางแผน จัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานหรือ
สงเสริมการสาธารณสุข งานอนามัย และการพยาบาลภายในชุมชนอันจะสงผลใหประชาชนมี
สุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง 

(16) จัดทํางบประมาณการจัดซื้อ และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือทางการแพทย และการ
พยาบาลตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน และเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(17) ประสานงานดานพยาบาลวิชาชีพกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานพยาบาลวิชาชีพใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(18) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานพยาบาลวิชาชีพแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(19) คิดคน ปรับปรุงการสอน หรือแนะนําผูปวย ประชาชน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการ

พยาบาลหรือการปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพ  เพ่ือใหการสอนหรือการแนะนําดังกลาว
ไดผลดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(20) ใหคําปรึกษาแนะนํา และถายทอดความรูดานการพยาบาลแกบุคลากรระดับรองลงมา 
นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขตางๆ รวมถึงเปนวิทยากรบรรยายในโอกาสตางๆ 
เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล 

(21) สงเสริมการประชาสัมพันธ รณรงค และเผยแพรพฤติกรรมท่ีถูกตองในการปองกันตนจาก
โรคติดตอตางๆ เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป   กําหนด 6  ป ใหลดเปน 4 ปสําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ทางการพยาบาล และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาล หรือสาขาการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได และกําหนด 6 ป ใหลดเปน 2 ปสําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ทางการพยาบาล และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาล หรือสาขาการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การพยาบาลวิชาชีพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการพยาบาลผูปวยเฉพาะโรคบางประเภท ผูปวยในระยะวิกฤตหรือมีอาการ

หนัก หรือผูปวยท่ีมีปญหาซับซอน  เพ่ือใหผูปวยมีอาการดีข้ึน ไดรับการพยาบาลท่ีถูกตอง และ
เหมาะสมตามแผนการรักษาของแพทย 

(2) ควบคุม และดูแลการปฐมพยาบาลผูปวยท่ีไดรับอุบัติเหตุอาการสาหัส หรือในกรณีท่ีตองใช
เคร่ืองมือพิเศษชวยผูปวยในกรณีมีอุบัติเหตุ หรือขัดของในระบบหายใจ เพ่ือประคองอาการของ
ผูปวยและชวยชีวิตผูปวยกอนไดรับการรักษาจากแพทย 

(3) ควบคุม และดูแลการชวยแพทยในการบําบัดรักษาโดยการใชเคร่ืองมืออุปกรณพิเศษบาง
ประเภทในการตรวจวินิจฉัย  การใหยาระงับความรูสึก หรือการควบคุมอาการผูปวยระหวางให
ยา เพ่ือแบงเบาภาระและชวยใหแพทยใหการรักษาพยาบาลดวยความคลองตัวและรวดเร็ว
ทันทวงที 

(4) ควบคุม และดูแลการใหการพยาบาลแกผูปวยหรือจัดเตรียมผูปวยตามเงื่อนไขท่ีจําเปนและ
เหมาะสม เพ่ือเตรียมผูปวยใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะรับการรักษา 

(5) ควบคุม และดูแลการจัดเตรียมและการสงเคร่ืองมือในการผาตัด เพ่ือใหแพทยทํางานไดอยาง
รวดเร็วมากข้ึน 

(6) ควบคุม และดูแลการใหความรวมมือตามแผนการรักษาของแพทย  เพ่ือใหการรักษาพยาบาล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนผลดีตอผูปวย 

(7) ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือนําไปพัฒนา และ
ปรับปรุงกระบวนการ และข้ันตอนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(8) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานพยาบาลวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(10) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พยาบาลวิชาชีพ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานพยาบาลวิชาชีพของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและ

แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(14) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
(15) จัดทําและพัฒนา เคร่ืองมือ อุปกรณ และวิธีการตางๆ ในงานพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือใหสามารถ

วินิจฉัยและใหการรักษาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และเปนการชวยประหยัดงบประมาณใน
การส่ังซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณจากตางประเทศ 

(16) เสนอแนะในการวางแผนการใหบริการการพยาบาล การกําหนดมาตรฐานหรือแนวทางในงาน
พยาบาล หรืองานสงเสริมสุขภาพ หรือในการวางแผนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานพยาบาล   
เพ่ือใหขอมูลและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนและถูกตอง 

  
3.  ดานประสานงาน 
(17) ประสานงานดานพยาบาลวิชาชีพกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานพยาบาลวิชาชีพใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(18) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานพยาบาลวิชาชีพแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(19) รวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้งท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือเปน

ตัวแทนรวมเสนอความคิดเห็น หารือ และประสานงานในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการพยาบาล 
 
4.  ดานบริการ 
(20) ถายทอดความรูดานพยาบาลวิชาชีพแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา ประชาชน และ

หนวยงานตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและ
ฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน 
เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานพยาบาลวิชาชีพใหเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(21) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(22) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การพยาบาลวิชาชีพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาลวิชาชีพ 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานพยาบาลวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานพยาบาล
วิชาชีพ เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
พยาบาลวิชาชีพ เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(4) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และสามารถใหบริการดานพยาบาลวิชาชีพแกประชาชน และผูรับบริการไดอยาง
สอดคลองกับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(5) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานพยาบาล
วิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

(6) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(7) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(9) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(10) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานพยาบาลวิชาชีพ รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานพยาบาลวิชาชีพบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานดานพยาบาลวิชาชีพกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานพยาบาลวิชาชีพใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานพยาบาลวิชาชีพแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพภายใตความรับผิดชอบใน

ระดับท่ีซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(16) เปนท่ีปรึกษา และถายทอดความรูดานพยาบาลวิชาชีพแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา 
ประชาชน และหนวยงานตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ 
กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณ
เคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดาน
พยาบาลวิชาชีพใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(17) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุน
ภารกิจดานพยาบาลวิชาชีพของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(18) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 




