
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน                  ทันตานามัย 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังาน หรือการให้บริการทางทนัตสุขศึกษา 

แก่ผู้ ป่วยและประชาชนโดยทัว่ไป ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการตรวจและบําบดัรักษาผู้ป่วยทาง 

ทนัตกรรมและโรคในช่องปาก ตามคําสัง่ทนัตแพทย์ ในทนัตสุขศึกษาโดยการแนะนําผู้ป่วยทางทนัตกรรม

และประชาชนทัว่ไปเกี่ยวกบัการป้องกนัรักษาสุขภาพของฟันและช่องปากจดัทํารายงานการปฏิบติังานและ

สถิติผู้ ป่วยทางทนัตกรรม  จดัเตรียมผู้ป่วยรายท่ีต้องรับการบาํบดัรักษาจากทนัตแพทย์  จดัเตรียมดูแล

บํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเวชภัณฑ์ต่างๆ สําหรับกิจการทนัตกรรม และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

ซ่ึงตําแหน่งต่าง ๆ  เหล่านีมี้ลกัษณะจําเป็นต้องใช้ผู้ มีความรู้ความชํานาญในหลกัวิชาทนัตกรรม 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้  คือ 

   ทนัตานามัย 2 ระดบั  2 

   ทนัตานามัย 3 ระดบั  3 

   ทนัตานามัย 4 ระดบั  4 

   ทนัตานามัย  5 ระดบั  5 

   ทนัตานามัย  6 ระดบั  6 
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ช่ือตําแหน่ง    ทันตานามัย 2 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมตามคําสัง่ของทนัตแพทย์  หรือให้บริการ 

ทางทนัตสุขศึกษาแก่ผู้ ป่วยและประชาชนโดยทัว่ไป  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัการบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมตามคําสัง่ของทนัตแพทย์เช่น  

เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟันในรายปกติ กรอฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ใส่ฟัน รักษาโรค และทําความสะอาดในช่องปาก   

ทําความสะอาดแผลภายหลงัการถอนฟัน เป็นต้น ให้ทนัตสุขศึกษาแก่ผู้ ป่วยและประชาชนโดยทัว่ไปโดยการ

ให้คําแนะนําในการรักษาความสะอาด  การรักษาสุขภาพฟันและช่องปากจดัทํารายงานการปฏิบติังาน   

และสถิติผู้ ป่วยทางทนัตกรรม จดัเตรียมดูแลบํารุงรักษาเบิกจ่าย เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ  ใน

กิจกรรมทนัตกรรม  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้รับอนุปริญญาทางทนัตานามัย  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้หรือทางอื่นท่ี  ก.จ.กําหนดว่า

ใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในหลกัวิชาทนัตกรรมอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 

6. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยูใ่น 

ความรับผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง    ทันตานามัย 3 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมตามคําสัง่ของทนัตแพทย์ หรืองาน

ให้บริการทางทนัตสุขศึกษาแก่ผู้ ป่วยและประชาชนโดยทัว่ไปท่ียากพอสมควรซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มี

ความสามารถ หรือความชํานาญงานสูงพอสมควรภายใต้การกาํกบัตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบัการบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมตามคําสัง่ของ

ทนัตแพทย์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น ถอนฟัน กรอฟัน อุดฟัน ใส่ฟัน รักษา

โรคและทําความสะอาดในช่องปาก ช่วยทนัตแพทย ์ในการปฏิบติังานด้านศลัยกรรมช่องปาก ให้ทนัตสุข

ศึกษาแก่ผู้ ป่วยทางทนัตกรรม หรือ ประชาชนโดยทัว่ไปโดยการให้คําแนะนําในการรักษาความสะอาด  

การรักษาสุขภาพฟันและช่องปาก จดัทํารายงานและสถติิผู้ป่วยทางทนัตกรรม จดัเตรียม ดูแลรักษาและ

ควบคุมการเบิกจ่าย เคร่ืองมือและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ   ในกิจการทนัตกรรม   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตานามัย 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2 หรือท่ี   

ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานทนัตานามัย   หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัทนัตานามัย 2 แล้วจะต้อง 

1. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัเทคนิคในการปฏิบติังานทนัตานามัย 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

3. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล  
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ช่ือตําแหน่ง    ทันตานามัย 4 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมตามคําสัง่ของทนัตแพทย์ หรืองาน

ให้บริการทางทนัตสุขศึกษาแก่ผู้ ป่วยและประชาชนโดยทัว่ไปท่ีค่อนข้างยากมากซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดย 

ผู้มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญงานค่อนข้างสูงมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ   

หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบัการบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมตามคําสัง่ 

ของทนัตแพทย์ หรืองานให้บริการทางทนัตสุขศึกษา โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึง  หรือหลาย

อย่างเช่น  ตรวจฟัน ถอนฟัน กรอฟัน อุดฟัน ใส่ฟัน ผ่าตดัเล็กน้อยรักษาโรค  และความสะอาดในช่องปาก 

ให้ 

ทนัตสุขศึกษาแก่ผู้ ป่วยทางทนัตกรรมหรือประชาชนโดยทัว่ไปโดยการให้คําแนะนําในการรกัษาความสะอาด

และการรักษาสุขภาพทางฟันและช่องปาก จดัทํารายงานและสถิติผู้ ป่วยทางทนัตกรรม  จดัเตรียมดูแลรักษา 

และควบคุมการเบิกจ่าย เคร่ืองมือและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ   ในกิจการทนัตกรรม ให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตานามัย 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  3 

หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานทนัตานามัย  หรือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตานามัย 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 2 หรือท่ี ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานทนัตานามัย   

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัทนัตานามัย 3 แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา   

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 



4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

ช่ือตําแหน่ง             ทันตานามัย 5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมตามคําสัง่ของทนัตแพทย์หรืองาน

ให้บริการทางทนัตสุขศึกษาแก่ผู้ ป่วยและประชาชน  โดยทัว่ไปท่ียากมาก ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้

ความสามารถหรือความชํานาญงานสูงมาก   โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบัตรวจสอบ   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบัการบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมตามคําสัง่ ของ 

ทนัตแพทย์ หรือการให้บริการทางทนัตสุขศึกษา โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น   

ตรวจฟัน ถอนฟัน กรอฟัน อุดฟัน ใส่ฟัน ผ่าตดัเล็กน้อย รักษาโรคและความสะอาดในช่องปาก ให้ทนัตสุข

ศึกษาแก่ผู้ ป่วยทางทนัตกรรม หรือประชาชนโดยทัว่ไปโดยการให้คําแนะนําในการรักษาความสะอาดและ

การรักษาสุขภาพทางฟันและช่องปาก จดัทํารายงานและสถิติผู้ ป่วยทางทนัตกรรม จดัเตรียมดูแลรักษาและ

ควบคุมการเบิกจ่าย เคร่ืองมือและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ  ในกิจการทนัตกรรม ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําใน

การปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตานามัย 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 

หรือท่ี ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานทนัตานามัย   หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตานามัย  2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานทนัตานามัย    

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี       

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัทนัตานามัย ๔  แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง             ทันตานามัย 6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมตามคําสัง่ของทนัตแพทย์ หรือ 

งานให้บริการทางทนัตสุขศึกษาแก่ผู้ ป่วยและประชาชนโดยทัว่ไป ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบติัโดย

ผู้ ชํานาญการ หรือผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญงาน  เทียบได้ระดบัเดียวกนั และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบัการบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมตามคําสัง่

ของทนัตแพทย์ หรือให้บริการทางทนัตสุขศึกษา โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง  เช่น   

ตรวจฟัน ถอนฟัน กรอฟัน อุดฟัน ใส่ฟัน ผ่าตดัเล็กน้อย รักษาโรคและทําความสะอาดในช่องปาก ให้ทนัตสุข

ศึกษาแก่ผู้ ป่วยทางทนัตกรรม หรือประชาชนทัว่ไป   โดยการให้คําแนะนําในการรกัษาความสะอาดและการ

รักษาสุขภาพทางฟันและช่องปาก จดัทํารายงานและสถติิผู้ป่วยทางทนัตกรรม   จดัเตรียมดูแลรักษาและ

ควบคุมการเบิกจ่าย เคร่ืองมือและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ  ในกิจการทนัตกรรม  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา

ในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี   

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง  ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้   เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและ

แผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตานามัย 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  5    

หรือท่ี  ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานทนัตานามัย   หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตานามัย 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 4 หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานทนัตานามัย   

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี     

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัทนัตานามัย 5 แล้วจะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความชํานาญการเกี่ยวกบังานในหน้าท่ี 
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