
 

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
 

สายงาน             ผดงุครรภสาธารณสุข 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานผดุงครรภ ซ่ึงลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน  รับฝากครรภ ตรวจครรภ ดูแลมารดากอนคลอด ทําคลอด พยาบาลมารดาและทารกหลังคลอดให
คําแนะนําเกี่ยวกับการบริบาลทารก ตรวจสุขภาพเด็กและใหภูมิคุมกันโรค เยี่ยมมารดาทารกละดูแลเด็กกอนวัยเรียน 
ใหบริการวางแผนครอบครัว ใหบริการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับโรคทางสูตินรีเวชตามคําสั่งหรือภายใตการ
ควบคุมของแพทย และใหบริการปจจุบันพยาบาล รวมปฏิบัติงานศึกษา วิจัยทางวิชาการ สงเสริมสุขภาพและให
ความรู คําแนะนํา อบรม สาธิต การผดุงครรภแกผูที่เกี่ยวของ อาจปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การ
ควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ชื่อและระดับของตาํแหนง 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตาํแหนงดังนี้ คอื 

   ผดุงครรภสาธารณสุข 1  ระดับ 1 

   ผดุงครรภสาธารณสุข 2  ระดับ 2 

   ผดุงครรภสาธารณสุข 3  ระดับ 3 

   ผดุงครรภสาธารณสุข 4  ระดับ 4 

   ผดุงครรภสาธารณสุข 5  ระดับ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อตําแหนง    ผดงุครรภสาธารณสุข 1 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับการผดุงครรภ ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ังหรือ
แบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถ่ีถวน ในความควบคุมของแพทยและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ชวยปฏิบัติงานการใหบริการรับฝากครรภ ตรวจครรภ ดูแลมารดากอนคลอด ทําคลอด พยาบาล
มารดาและทารกหลังคลอด ชวยใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริบาลทารก ตรวจสุขภาพเด็กและใหภูมิคุมกันโรค เยี่ยม
มารดาทารกและดูแลเด็กกอนวัยเรียน ใหบริการวางแผนครอบครัว ชวยใหการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับโรค
ทางสูตินรีเวช และกุมารเวช และใหบริการปจจุบันพยาบาล อาจปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การ
ควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับประกาศนียบัตรทางการผดุงครรภ ซ่ึงมีหลักสูตรกาํหนดเวลาศึกษาตอจากประโยค
มัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบเทาไมนอยกวา 1 ป และไดใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
แผนปจจุบนัในสาขาผดุงครรภ หรือทางอืน่ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในงานผดุงครรภอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่

มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ 

ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ 

ปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อตําแหนง    ผดงุครรภสาธารณสุข 2 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานผดุงครรภที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทัว่ไป หรือตามคําส่ัง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ ในความควบคุมของแพทยและปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานคอนขางยากเกี่ยวกับการผดุงครรภ และการบําบัดรักษาขั้นพืน้ฐานเกี่ยวกับโรค 

ทางสูตินรีเวชและกุมารเวช เชน การตรวจครรภ การทําคลอดปกติ การดูแลทารกหลังคลอดปกติ  การ 

พยาบาลมารดาและทารกหลงัคลอด ใหความรูแกมารดาในการบริบาลทารก ตรวจสขุภาพเดก็ดี และใหภูม ิ

คุมกันโรค เยี่ยมมารดาทารกและดูแลเด็กกอนวัยเรียน ใหบริการวางแผนครอบครัว ใหการรักษาพยาบาลเด็ก 

ที่ปวยดวยโรคทั่ว ๆ ไป การปองกันและรกัษาโรคเฉพาะสตรีที่พบบอย ๆ ตลอดจนโรคแทรกซอนและใหบริการ 

ปจจุบันพยาบาล อาจปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผดุงครรภสาธารณสุข 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผดุงครรภหรืองานอื่นที ่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผดุงครรภสาธารณสุข 1 แลว จะตองมคีวาม 

สามารถใหการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อตําแหนง    ผดงุครรภสาธารณสุข 3 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานผดุงครรภที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง ในความควบคมุของแพทย 
และไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จํานวนหนึ่งดวย และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ 
ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการผดุงครรภ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางเชน การรับฝากครรภ เยี่ยมและตรวจครรภมารดา ทําคลอดในรายปกติ การรักษาพยาบาลเด็กเกิดใหมปกติ และ
เด็กคลอดกอนกําหนด การรักษาพยาบาลมารดาหลังคลอด รวมท้ังการใหการรักษาพยาบาลมารดาที่มีอาการผิดปกติ
ในระยะหลังคลอด การปองกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีและเด็กที่ที่พบบอย ๆ ตลอดจนโรคแทรกซอน ใหบริการ
ปจจุบันพยาบาล และการบริการวางแผนครอบครัวที่ตองใชวิธีการที่ยุงยาก เชน การใสหวงและถอดหวง รวม
ปฏิบัติงานศึกษาวิจัยทางวิชาการ สงเสริมสุขภาพ และใหความรู  แนะนํา อบรม สาธิต การผดุงครรภแกผดุงครรภ
โบราณ เจาหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปอาจปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมโรค 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผดุงครรภสาธารณสขุ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผดุงครรภหรืองานอื่นที ่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผดุงครรภสาธารณสุข 2 แลว  จะตอง 

1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดย 

เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ชื่อตําแหนง    ผดงุครรภสาธารณสุข 4 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงานระดับแผนก ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือในฐานะผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงาน    ซ่ึงเปนตําแหนงที่มหีนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดยีวกัน รับผิดชอบงานใหบริการทางผดุงครรภ โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานผดุงครรภทีค่อนขางยากมาก 
โดยไมจาํเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการผดุงครรภ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน การรับฝากครรภ เยี่ยมและตรวจครรภมารดา ทําคลอดในรายปกติ การรักษาพยาบาลเด็กเกิดใหมปกติและ
เด็กคลอดกอนกําหนด การรักษาพยาบาลมารดาหลังคลอดรวมทั้งการใหการรักษาพยาบาลที่มีอาการผิดปกติในระยะ
หลังคลอด การปองกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีและเด็กที่พบบอย ๆ ตลอดจนโรคแทรกซอน ใหบริการปจจุบัน
พยาบาลและการบริการวางแผนครอบครัวที่ตองใชวิธีการที่ยุงยาก เชน การใสหวง และถอดหวง รวมปฏิบัติงาน
ศึกษาวิจัยทางวิชาการ สงเสริมสุขภาพและใหความรู แนะนํา อบรม สาธิต การผดุงครรภแกผดุงครรภโบราณ 
เจาหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปอาจปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมโรค และการ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผดุงครรภสาธารณสุข 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผดุงครรภหรืองานอื่นที ่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผดุงครรภสาธารณสุข 1 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผดงุครรภหรือ 

งานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผดุงครรภสาธารณสุข 3 แลว จะตอง 

1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการทีสั่งกัด 

2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะ 

วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 



 

 

 

ชื่อตําแหนง    ผดงุครรภสาธารณสุข 5 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัแผนก ซ่ึงมหีนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูง หรือในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดยีวกัน รับผิดชอบงานใหบริการทางผดุงครรภ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือ
ปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานผดุงครรภที่ยาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ หรือ
ภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับการผดุงครรภ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การ
รับฝากครรภ เยี่ยมและตรวจครรภมารดา ทําคลอดในรายปกติ การรักษาพยาบาลเด็กเกิดใหมปกติและเด็กคลอดกอน
กําหนด การรักษาพยาบาลมารดาหลังคลอดรวมทั้งการใหการรักษาพยาบาลที่มีอาการผิดปกติในระยะหลังคลอด 
การปองกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีและเด็กที่พบบอย ๆ ตลอดจนโรคแทรกซอน ใหบริการปจจุบันพยาบาลและ
การบริการวางแผนครอบครัวที่ตองใชวิธีการที่ยุงยาก เชน การใสหวง และถอดหวง รวมปฏิบัติงานศึกษาวิจัยทาง
วิชาการ สงเสริมสุขภาพและใหความรู แนะนํา อบรม สาธิต การผดุงครรภแกผดุงครรภโบราณ เจาหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปอาจปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมโรค และการปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผดุงครรภสาธารณสุข 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4  

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผดุงครรภหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผดุงครรภสาธารณสุข 1 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผดงุครรภหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผดุงครรภสาธารณสุข 4 แลว จะตอง 

1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการทีสั่งกัด 

2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะ 

วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 



4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

                           5.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
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	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	  ได้รับประกาศนียบัตรทางการผดุงครรภ์ ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบันในสาขาผดุงครรภ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	  ปฏิบัติงานผดุงครรภ์ที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง
	หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ ในความควบคุมของแพทย์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
	มอบหมาย

	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	  ปฏิบัติงานค่อนข้างยากเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ และการบำบัดรักษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับโรค

	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผดุงครรภ์สาธารณสุข 1 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 1

	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับผดุงครรภ์สาธารณสุข 1 แล้ว จะต้องมีความ

	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	  ปฏิบัติงานผดุงครรภ์ที่ยากพอสมควร ภายใต้การกำกับตรวจสอบบ้าง ในความควบคุมของแพทย์ และได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
	ได้รับมอบหมาย

	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่น การรับฝากครรภ์ เยี่ยมและตรวจครรภ์มารดา ทำคลอดในรายปกติ การรักษาพยาบาลเด็กเกิดใหม่ปกติ และเด็กคลอดก่อนกำหนด การรักษาพยาบาลมารดาหลังคลอด รวมทั้งการให้การรักษาพยาบาลมารดาที่มีอาการผิดปกติในระยะหลังคลอด การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีและเด็กที่ที่พบบ่อย ๆ ตลอดจนโรคแทรกซ้อน ให้บริการปัจจุบันพยาบาล และการบริการวางแผนครอบครัวที่ต้องใช้วิธีการที่ยุ่งยาก เช่น การใส่ห่วงและถอดห่วง ร่วมปฏิบัติงานศึกษาวิจัยทางวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้  แนะนำ อบรม สาธิต การผดุงครรภ์แก่ผดุงครรภ์โบราณ เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปอาจปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผดุงครรภ์สาธารณสุข 1 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 2
	เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี


	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับผดุงครรภ์สาธารณสุข 2 แล้ว  จะต้อง

	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน    ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานให้บริการทางผดุงครรภ์ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานผดุงครรภ์ที่ค่อนข้างยากมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานให้บริการทางผดุงครรภ์ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานผดุงครรภ์ที่ยาก โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

