
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 

สายงาน       ทันตสาธารณสุข 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบติังานสาธารณสุข ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

เกี่ยวกบัการปฏิบติังานหรือการให้บริการแก่เด็กในวัยต่างๆ ผู้ป่วยและประชาชนโดยทัว่ไปในการตรวจ 

ป้องกนั และบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมและโรคในช่องปาก เป็นตําแหน่งท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล

อําเภอ ศูนย์การแพทย์และอนามัย หรือสถานพยาบาลในชนบท เช่นการตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินนํา้ลาย 

ถอนฟัน รักษาโรค และทําความสะอาดในช่องปาก หรือแผลภายหลงัการถอนฟัน ฯลฯ ตามคําสัง่ หรือ 

ภายใต้การควบคุมของทนัตแพทย์ ให้คําปรึกษาแนะนําและเผยแพร่ด้านการรักษาความสะอาดและ 

สุขภาพของฟันและช่องปาก แก่ผู้ ป่วย นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนโดยทัว่ไป จดัเตรียมและ

บํารุงรักษา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  และเวชภัณฑ์ ต่างๆ ในกิจกรรมทนัตสาธารณสุข จดัทําแผนปฏิบติัการ

ทางด้านทนัตสาธารณสุข จดัทํารายงาน และสถิติทางทนัตสาธารณสุข  เพ่ือติดตามประเมินผลงาน

ทางด้าน 

ทนัตสาธารณสุข อาจปฏิบติังานการส่งเสริมคุณภาพ  การสขุาภิบาล การควบคุมป้องกนัโรค และ

รักษาพยาบาล และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้คือ 

  เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสุข 2  ระดบั  2 

   เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสุข 3  ระดบั  3 

   เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสุข 4  ระดบั  4 

  เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสุข 5  ระดบั  5 

   เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสุข 6  ระดบั  6 
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ช่ือตําแหน่ง             เจ้าพนักงานทันตสาธารณสขุ 2 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานป้องกนัและบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรม ซ่ึงจําเป็นต้อง 

ปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ความสามารถ หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูง ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดย 

ทัว่ไปหรือตามคําสัง่หรือแบบหรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบั 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้นปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบัการตรวจ ป้องกนั และบําบดัรักษา

ผู้ป่วยทางทนัตกรรมและโรคในช่องปาก ตามคําสัง่หรือภายใต้การควบคุมของทนัตแพทย์ เช่น ตรวจฟัน  

อุดฟัน ขูดหินนํา้ลาย รักษาโรคและทําความสะอาดในช่องปาก หรือแผลภายหลงัการถอนฟัน ฯลฯ ให้ 

คําปรึกษาแนะนําด้านทนัตสาธารณสุข  การรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟันและช่องปากแก่ผู้ ป่วย 

นกัเรียน ครูผู้ปกครองและประชาชนโดยทัว่ไป  จดัเตรียมและบํารุงรกัษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเวชภัณฑ์

ต่าง ๆ  ในกิจกรรมทนัตสาธารณสุข จดัทํารายงานและสถิติทางทนัตสาธารณสุข อาจปฏิบติังานส่งเสริม 

คุณภาพงานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค งานรักษาพยาบาล เช่น การแนะนําการรักษาสุขภาพ การอนามยั 

โรงเรียน  การค้นหาผู้ป่วย และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นทีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบตัรทางทนัตกรรม  ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก 

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามญั หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่า 

ใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาทนัตกรรมอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก ่

การปฏิบติังานในหน้าท่ี 
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4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 

6. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยูใ่น 

ความรับผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสขุ 3 

ตําแห่นงประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานป้องกนัและบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมท่ีมีหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สงูนกั หรือปฏิบติังานป้องกนัและบําบดัรกัษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมท่ียาก

พอสมควร ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้  ความสามารถหรือความชํานาญงานสงูพอสมควร  ภายใต้

การกํากบัตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบัการตรวจ ป้องกนัและบําบดัรักษาผู้ป่วยทาง 

ทนัตกรรม และ โรคในช่องปากตามคําสัง่หรือภายใต้การควบคุมของทนัตแพทย์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินนํา้ลาย ถอนฟัน รักษาโรค และทําความสะอาดใน

ช่องปาก หรือแผลภายหลงัการถอนฟัน ฯลฯ  ให้คําปรึกษาแนะนําและเผยแพร่ด้านทนัตสาธารณสุข  

การรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟันและช่องปากแก่ผู้ ป่วย นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน 

โดยทัว่ไป ควบคุม ดูแล จดั เตรียมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเวชภัณฑ์ต่างๆ ในกิจกรรม 

ทนัตสาธารณสุข  จดัทํารายงานและสถิติทางทนัตสาธารณสุขอาจปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพ งาน

สุขาภิบาล งานควบคุมโรค งานรักษาพยาบาล  เช่น  ตรวจสุขภาพการอนามยัโรงเรียน ตรวจค้นหาผู้ป่วย  

ให้ภูมิคุ้มกนัโรค  เป็นต้น  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ติดต่อ

ประสานงานและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตสาธารณสุข 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานทนัตสาธารณสุข 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานทนัตสาธารณสุข 2 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสขุ 4 

ตําแห่นงประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานป้องกนัและบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรม ท่ีมีหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือปฏิบติังานป้องกนัและบําบดัรักษาผูป่้วยทางทนัตกรรมท่ีค่อนข้าง

ยากมาก ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้  ความสามารถ หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูงมาก  โดย 

ไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง หรือปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน

ระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็น

ตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานป้องกนัและ

บําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรม โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี หรือปกครองผู้อยู่ใต้

บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึงและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบัการตรวจ ป้องกนัและบําบดัรกัษาผู้ป่วยทาง 

ทนัตกรรมและโรคในช่องปาก  ตามคําสัง่หรือภายใต้การควบคุมของทนัตแพทย์  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่นตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินนํา้ลาย ถอนฟัน รักษาโรคและทําความสะอาดใน 

ช่องปาก หรือแผลภายหลงัการถอนฟัน ฯลฯ ให้การแนะนําและเผยแพร่ด้านทนัตสาธารณสุข การรักษา

ความสะอาดและสุขภาพของฟันและช่องปากแก่ผู้ ป่วย  นกัเรียน  ครู  ผู้ปกครองและประชาชนโดยทัว่ไป  

ควบคุม  ดูแล  จดั  เตรียมบํารุงรักษา  และการเบิกจ่ายเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเวชภัณฑ์ต่างๆ ในกิจกรรม

ทนัตสาธารณสุข  จดัทํารายงานและสถิติทางทนัตสาธารณสุข  แก้ปัญหาและชีแ้จงเร่ืองท่ีเกี่ยวกบังานใน

หน้าท่ี อาจปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพ  งานสุขาภิบาล  งานควบคุมโรค  งานรักษาพยาบาล  เช่น  ตรวจ

สุขภาพ  วางแผนครอบครัว  การอนามยัโรงเรียน  ค้นหาผู้ป่วย  เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรค  ให้คําปรึกษา

แนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานใน

หน้าท่ี   

ติดต่อประสานงานและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ีติดต่อ 

ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตาม

ประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

 ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตสาธารณสุข 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ 

ต่ํากว่าระดบั 3  หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน 

ทนัตสาธารณสุข  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตสาธารณสุข 2 และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั  2  หรือท่ี  ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

ทนัตสาธารณสุข  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานทนัตสาธารณสุข 3 แล้ว  

จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนรายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา แนะนํา  

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรบัปรุงการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 

ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสขุ 5 

ตําแห่นงประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานป้องกนัและบาํบดัรกัษาผู้ป่วยทางทนัตกรรม  โดยควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร หรือ

ปฏิบติังานป้องกนัและบําบดัรกัษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมท่ียากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมาก เกี่ยวกบัการตรวจ ป้องกนั และ

บําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรม และโรคในช่องปากตามคําสัง่หรือภายใต้การควบคุมของทนัตแพทย์ เช่น  

ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินนํา้ลาย ถอนฟัน ช่วยเหลือในการผ่าตดัเล็กน้อย และเย็บแผลท่ีเกี่ยวกบั 

ทนัตศลัยกรรมเพ่ือการรักษาโรคฟันและโรคในช่องปาก หรืออาจใช้เคร่ืองมือพิเศษ ในการตรวจฟันเช่น    

การเอ็กซเรย์ เป็นต้น และทําความสะอาดในช่องปาก หรือ แผลภายหลงัการถอนฟัน ฯลฯ ให้การแนะนํา 

และเผยแพร่ด้านการรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟัน  และช่องปากแก่ผู้ป่วย  นกัเรียน  ครู  ผู้ปกครอง

และประชาชนโดยทัว่ไป  ควบคุม  ดูแล  นิเทศและจดัเตรียม   บํารุงรักษาและการเบิกจ่ายเคร่ืองมือเคร่ืองใช้   

และเวชภัณฑ์ต่าง  ๆ  ในกิจกรรมทนัตสาธารณสุข  ศึกษา  วิเคราะห์  จดัทํารายงาน  สถิติ  สรุปความเห็น  

เสนอแนะเกี่ยวกบังานทนัตสาธารณสุข  และอาจปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพ  งานสุขาภิบาล  งานควบคุม

ป้องกนัโรค  งานรักษาพยาบาล   เช่น   การตรวจสุขภาพ  การวางแผนครอบครวั  การอนามัยโรงเรียน   

การสุขาภิบาลอาหาร   การค้นหาผู้ป่วย  เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรค   เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษา 

แนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา   ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานใน 

หน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อ  ประสานงาน  วางแผน   มอบหมายงาน   ควบคุม   ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา แนะนํา   ปรับปรุงแก้ไข   

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน   ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตสาธารณสุข  2  และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั  4  หรือท่ี  ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน 

ทนัตสาธารณสุข   หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตสาธารณสุข  2 และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั  3 หรือท่ี ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน 

ทนัตสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานทนัตสาธารณสุข 4 แล้ว 

จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสขุ 6 

ตําแห่นงประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง   หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงานป้องกนัและบําบดัรกัษาผู้ป่วยทางทนัตกรรม  โดยควบคุม

หน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบติังานป้องกนัและ

บําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมในลกัษณะผู้ ชํานาญการหรือผู้มีความรู้  ความสามารถและความชํานาญ

งานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบัการตรวจ  ป้องกนัและบาํบดัรกัษาผู้ป่วยทางทนั

ตกรรม และโรคในช่องปากตามคําสัง่หรือภายใต้การควบคุมของทนัตแพทย์ เช่น ตรวจฟัน อุดฟัน   

ขูดหินนํา้ลาย ถอนฟัน ช่วยเหลือในการผ่าตดัเล็กน้อย  และเย็บแผลท่ีเกี่ยวกบัทนัตศลัยกรรมเพ่ือการรักษา

โรคฟันและโรคในช่องปาก หรืออาจใช้เคร่ืองมือพิเศษในการตรวจฟัน เช่น การเอ็กซเรย์ เป็นต้น และทํา

ความสะอาดในช่องปาก หรือแผลภายหลงัการถอนฟัน ฯลฯ ให้ การแนะนําและเผยแพร่ด้านการรักษาความ

สะอาดและสุขภาพของฟัน  และช่องปากแก่ผู้ ป่วย นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนโดยทัว่ไป ควบคุม   

ดูแล นิเทศและจดัเตรียม บํารุงรักษา และการเบิกจ่ายเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ  ในกิจกรรม

ทนัตสาธารณสุข ศึกษาวิเคราะห์ จดัทํารายงาน สถิติ สรุปความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกบังานทนัตสาธารณสุข   

และอาจปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาล งานควบคุมป้องกนัโรค งานรักษาพยาบาล  เช่น  

การตรวจสุขภาพ การวางแผนครอบครวั การอนามัยโรงเรียน การสุขาภิบาลอาหาร การค้นหาผู้ป่วย 

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรค เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแกเ่จ้าหน้าท่ีระดบั

รองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา   

แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน   ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตสาธารณสุข  2  และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั 5 หรือท่ี  ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน 

ทนัตสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตสาธารณสุข 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ 

ต่ํากว่าระดบั 4 หรือท่ี ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน 

ทนัตสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานทนัตสาธารณสุข 5 แล้ว  

จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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