มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

ผดุงครรภสาธารณสุข

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานผดุงครรภ ซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนิน
งาน รับฝากครรภ ตรวจครรภ ดูแลมารดากอนคลอด ทําคลอด พยาบาลมารดาและทารกหลังคลอดใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยว
กับการบริบาลทารก ตรวจสุขภาพเด็กและใหภมู คิ มุ กันโรค เยี่ยมมารดาทารกละดูแลเด็กกอนวัยเรียน ใหบริการวาง
แผนครอบครัว ใหบริการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับโรคทางสูตินรีเวชตามคําสั่งหรือภายใตการควบคุมของ
แพทย และใหบริการปจจุบันพยาบาล รวมปฏิบัติงานศึกษา วิจัยทางวิชาการ สงเสริมสุขภาพและใหความรู คําแนะ
นํา อบรม สาธิต การผดุงครรภแกผทู เ่ี กีย่ วของ อาจปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมโรค และ
ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

ผดุงครรภสาธารณสุข 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านขัน้ ตนเกีย่ วกับการผดุงครรภ ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่งหรือ
แบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวน ในความควบคุมของแพทยและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชวยปฏิบตั งิ านการใหบริการรับฝากครรภ ตรวจครรภ ดูแลมารดากอนคลอด ทําคลอด พยาบาล
มารดาและทารกหลังคลอด ชวยใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริบาลทารก ตรวจสุขภาพเด็กและใหภูมิคุมกันโรค เยี่ยม
มารดาทารกและดูแลเด็กกอนวัยเรียน ใหบริการวางแผนครอบครัว ชวยใหการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับโรค
ทางสูตนิ รีเวช และกุมารเวช และใหบริการปจจุบันพยาบาล อาจปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบ
คุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรทางการผดุงครรภ ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาตอจากประโยคมัธยม
ศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบเทาไมนอยกวา 1 ป และไดใบอนุญาตเปนผูป ระกอบโรคศิลปะ แผน
ปจจุบันในสาขาผดุงครรภ หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในงานผดุงครรภอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

ชื่อตําแหนง

ผดุงครรภสาธารณสุข 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานผดุงครรภทค่ี อ นขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ ในความควบคุมของแพทยและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานคอนขางยากเกี่ยวกับการผดุงครรภ และการบําบัดรักษาขัน้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับโรค
ทางสูตนิ รีเวชและกุมารเวช เชน การตรวจครรภ การทําคลอดปกติ การดูแลทารกหลังคลอดปกติ การ
พยาบาลมารดาและทารกหลังคลอด ใหความรูแ กมารดาในการบริบาลทารก ตรวจสุขภาพเด็กดี และใหภูมิ
คุมกันโรค เยี่ยมมารดาทารกและดูแลเด็กกอนวัยเรียน ใหบริการวางแผนครอบครัว ใหการรักษาพยาบาลเด็ก
ที่ปวยดวยโรคทั่ว ๆ ไป การปองกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีที่พบบอย ๆ ตลอดจนโรคแทรกซอนและใหบริการ
ปจจุบันพยาบาล อาจปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผดุงครรภสาธารณสุข 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับงานผดุงครรภหรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผดุงครรภสาธารณสุข 1 แลว จะตองมีความ
สามารถใหการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง

ผดุงครรภสาธารณสุข 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานผดุงครรภที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง ในความควบคุมของแพทย
และไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีจ่ ํานวนหนึง่ ดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการผดุงครรภ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางเชน การรับฝากครรภ เยี่ยมและตรวจครรภมารดา ทําคลอดในรายปกติ การรักษาพยาบาลเด็กเกิดใหมปกติ และ
เด็กคลอดกอนกําหนด การรักษาพยาบาลมารดาหลังคลอด รวมทั้งการใหการรักษาพยาบาลมารดาที่มีอาการผิดปกติ
ในระยะหลังคลอด การปองกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีและเด็กที่ที่พบบอย ๆ ตลอดจนโรคแทรกซอน ใหบริการ
ปจจุบันพยาบาล และการบริการวางแผนครอบครัวที่ตองใชวิธีการที่ยุงยาก เชน การใสหวงและถอดหวง รวมปฏิบัติ
งานศึกษาวิจัยทางวิชาการ สงเสริมสุขภาพ และใหความรู แนะนํา อบรม สาธิต การผดุงครรภแกผดุงครรภโบราณ
เจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปอาจปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมโรค และ
ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผดุงครรภสาธารณสุข 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับงานผดุงครรภหรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผดุงครรภสาธารณสุข 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดย
เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

ผดุงครรภสาธารณสุข 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยเหลือการปฏิบตั งิ านของหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิด
ชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานใหบริการทางผดุงครรภ โดยควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบตั งิ านผดุงครรภทค่ี อ นขางยากมาก โดย
ไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการผดุงครรภ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน การรับฝากครรภ เยี่ยมและตรวจครรภมารดา ทําคลอดในรายปกติ การรักษาพยาบาลเด็กเกิดใหมปกติและ
เด็กคลอดกอนกําหนด การรักษาพยาบาลมารดาหลังคลอดรวมทั้งการใหการรักษาพยาบาลที่มีอาการผิดปกติในระยะ
หลังคลอด การปองกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีและเด็กที่พบบอย ๆ ตลอดจนโรคแทรกซอน ใหบริการปจจุบนั
พยาบาลและการบริการวางแผนครอบครัวที่ตองใชวิธีการที่ยุงยาก เชน การใสหวง และถอดหวง รวมปฏิบัติงาน
ศึกษาวิจัยทางวิชาการ สงเสริมสุขภาพและใหความรู แนะนํา อบรม สาธิต การผดุงครรภแกผดุงครรภโบราณ เจา
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปอาจปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมโรค และการ
ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผดุงครรภสาธารณสุข 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับงานผดุงครรภหรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผดุงครรภสาธารณสุข 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผดุงครรภหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผดุงครรภสาธารณสุข 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานใหบริการทางผดุงครรภ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปก
ครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบตั งิ านผดุงครรภทย่ี าก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใต
การตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับการผดุงครรภ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การ
รับฝากครรภ เยี่ยมและตรวจครรภมารดา ทําคลอดในรายปกติ การรักษาพยาบาลเด็กเกิดใหมปกติและเด็กคลอดกอน
กําหนด การรักษาพยาบาลมารดาหลังคลอดรวมทั้งการใหการรักษาพยาบาลที่มีอาการผิดปกติในระยะหลังคลอด
การปองกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีและเด็กที่พบบอย ๆ ตลอดจนโรคแทรกซอน ใหบริการปจจุบนั พยาบาลและ
การบริการวางแผนครอบครัวที่ตองใชวิธีการที่ยุงยาก เชน การใสหวง และถอดหวง รวมปฏิบัติงานศึกษาวิจัยทางวิชา
การ สงเสริมสุขภาพและใหความรู แนะนํา อบรม สาธิต การผดุงครรภแกผดุงครรภโบราณ เจาหนาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
และประชาชนทั่วไปอาจปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมโรค และการปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผดุงครรภสาธารณสุข 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับงานผดุงครรภหรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผดุงครรภสาธารณสุข 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับงานผดุงครรภหรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผดุงครรภสาธารณสุข 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

