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      (ร่าง) ระเบียบสภาการพยาบาล 
ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖5 

-------------------------------------------- 
 

 ตามที่สภาการพยาบาลได้ออกระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาล
ประจ าจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓  นั้น  บัดนี้เห็นสมควรปรับปรุง แก้ไขระเบียบดังกล่าว เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน สภาการพยาบาลโดยมติคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่                   
........... เมื่อวันที่ ....... เดือน ..........  พ.ศ. ๒๕๖๕  สภาการพยาบาลจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาล             
พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
  “ผู้แทนสภาการพยาบาล” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบ     
วิชาชีพการผดุงครรภ์  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่สภาการพยาบาลแต่งตั้งเป็น
ผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
                    “หน่วยบริการ” หมายความว่า โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน 
  “สถาบันการศึกษา” หมายความว่า  สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล 
 ข้อ ๕  ผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัดต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๕.๑  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด หรือในกรุงเทพมหานครอันเป็นพื้นที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และ  
  ๕.๒  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพยาบาลหรือเทียบเท่าในหน่วยบริการหรือหัวหน้า
สถาบันการศึกษาทางการพยาบาล หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือในสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ หรือโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  
            ข้อ ๖  ให้สภาการพยาบาลคัดเลือกบุคคลตามข้อ ๕ เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลประจ า
จังหวัดทุกจังหวัด  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดละไม่เกินสิบคน  ประกอบด้วย   
                  ๖.๑  หัวหน้าพยาบาลหรือเทียบเท่าในหน่วยบริการระดับจังหวัด  ได้แก่ หัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป  จ านวนหนึ่งคน 
                    ๖.๒  หัวหน้าสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล  จ านวนหนึ่งคน 
                    ๖.๓  ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  จ านวนหนึ่งคน  
                   ๖.๔  หัวหน้าพยาบาล  หรือเทียบเท่าในหน่วยบริการระดับอ าเภอ  จ านวนหนึ่งคน 
                   ๖.๕  ผู้ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หรือเทียบเท่าในหน่วยบริการระดับต าบล จ านวนหนึ่งคน  
                    ให้ก าหนดเพ่ิมในบางจังหวัด กรณีดังนี้ 



๒ 
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(๑) มีโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลเฉพาะทาง ได้แก่ 
โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลมะเร็ง เป็นต้น และมีโรงพยาบาลภาครัฐนอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข 
เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และมีโรงพยาบาลทั่วไปมากกว่า                
หนึ่งแห่ง ให้ก าหนดหัวหน้าพยาบาลหรือเทียบเท่าในหน่วยบริการระดับจังหวัด จ านวนไม่เกินสามคน 

(๒) มีโรงพยาบาลภาคเอกชนขนาดใหญ่กว่า ๑๐๐ เตียง ก าหนดหัวหน้าพยาบาลหรือ
เทียบเท่า จ านวนหนึ่งคน 

(๓) มีสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล มากกว่าหนึ่งแห่ง ก าหนดหัวหน้า 
สถาบันการศกึษาทางการพยาบาล  จ านวนหนึ่งคน        
  ให้สภาการพยาบาลแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  จ านวนหนึ่งคน  
เป็นประธาน  
            ข้อ ๗  ให้สภาการพยาบาลคัดเลือกบุคคลตามข้อ ๕ เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลประจ า
กรุงเทพมหานคร  จ านวนสิบคน  ประกอบด้วย ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวนสี่คน  สังกัดกรุงเทพมหานคร   
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม  โรงพยาบาลต ารวจ  สภากาชาดไทย  และ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งละหนึ่งคน   
                     ให้สภาการพยาบาลแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาลประจ ากรุงเทพมหานคร ตามวรรคหนึ่ง 
จ านวนหนึ่งคน เป็นประธาน 
 ข้อ ๘  ให้ผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัดมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ๔  ปี เป็นไปตามวาระของ
คณะกรรมการสภาการพยาบาล   
 ข้อ ๙  ผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัดสิ้นสุดลงเมื่อ 

 ๙.๑  ตาย 
 ๙.๒  ลาออกจากการเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัด 
 ๙.๓  ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ 
 ๙.๔  คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติให้พ้นจากการเป็นผูแ้ทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัด 

  ในกรณีที่มีผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัดสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งก่อนครบก าหนด
วาระ สภาการพยาบาลจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕  เป็นผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัด 
แทนผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัดที่ว่างลงก็ได้ และให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่เท่ากับระยะเวลาที่
เหลืออยู่ตามวาระที่ตนแทน 
 ข้อ ๑๐ ให้ผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัดมีหน้าที่ ดังนี้ 

๑๐.๑  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สภาการพยาบาลและสมาชิก  ติดต่อประสานงานกับสมาชิก และ
ประชาชนในจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

๑๐.๒  ร่วมด าเนินกิจการของสภาการพยาบาลในเรื่อง ต่อไปนี้ 
  (๑) จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติในจังหวัด  และกรุงเทพมหานคร 

   (๒)  แสวงหาข้อมูลเบื้องต้น ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน หรือเป็นข่าวเกี่ยวกับความ
ประพฤติของสมาชิกในจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

  (๓)  รับเรื่องราวร้องทุกข์จากสมาชิกและประชาชนในจังหวัด  และกรุงเทพมหานคร
และหาทางแก้ไขคลี่คลายในเบื้องต้น  และหรือเสนอให้สภาการพยาบาลทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 



๓ 
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  (๔)  ช่วยเหลือเพ่ือปกป้องและผดุงเกียรติของวิชาชีพ รวมทั้งผดุงความเป็นธรรม
ให้กับสมาชิกในจังหวัดในเบื้องต้น  และแจ้งให้สภาการพยาบาลทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  (๕)  จัดท าฐานข้อมูลสมาชิกสภาการพยาบาลในจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน 
๑๐.๓  เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
๑๐.๔  พบปะสมาชิกและสร้างความเข้าใจประสานงานในการจัดประชุมสภาสัญจรในจังหวัด  

หรือเขตใกล้เคียง 
๑๐.๕   ด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย 

 ข้อ ๑๑  ให้ประธานผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัดมีหน้าที่ ดังนี้ 
                  ๑๑.๑  จัดให้มีส านักงานผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัด 
 ๑๑.๒  ประสานการด าเนินงานของผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัดกับสภาการพยาบาล 
 ๑๑.๓  ด าเนินการจัดประชุมในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกิจการของสภาการพยาบาล 
  ๑๑.๔  แจ้งรายชื่อผู้แทนสภาการพยาบาลในจังหวัดที่สิ้นสุดลงตามข้อ ๙ ให้สภาการพยาบาลทราบ  
                    ๑๑.๕ เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย 
 ข้อ ๑๒  สภาการพยาบาลจะสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานของผู้แทนสภาการพยาบาล
ประจ าจังหวัดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สภาการพยาบาลก าหนด 
           ข้อ ๑๓  ให้สภาการพยาบาลเสนอรายชื่อผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัดหรือบุคคลอ่ืนที่
เหมาะสม ไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ได ้
 
                               ประกาศ  ณ  วันที่  .....  เดือน .........  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
         
                  (รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ) 
                  นายกสภาการพยาบาล 


