
   มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 

สายงาน                ทันตแพทย์ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทนัตแพทย์ หรือการให้บริการทาง 

ทนัตแพทย์ ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบั การตรวจ วินิจฉยั และให้การบําบดัรกัษาผู้ป่วยโรคฟัน   

และโรคในช่องปาก การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจยั  เพ่ือคิดค้นหาวิธีการต่าง ๆ  ในการลดการผ ุ

และยืดอายุของฟัน รวมตลอดทัง้การให้คําแนะนําและเผยแพร่ความรู้ทาง ทนัตสขุศึกษาแก่ผู้ ป่วย  นกัเรียน

และประชาชนทัว่ไป เพ่ือการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของฟันและช่องปาก และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ซ่ึงตําแหน่งต่าง ๆ เหล่านีมี้ลกัษณะท่ีจําเป็นต้องใช้ผู้ มีความรู้ความชํานาญในวิชาการทนัตแพทย์ศาสตร์ 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   ทนัตแพทย์ 4 ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   ทนัตแพทย์ 5 ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   ทนัตแพทย์ 6 ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   ทนัตแพทย์ 7 ระดบั 7  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

   ทนัตแพทย์ 8 ระดบั 8  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

   ทนัตแพทย์ 9 ระดบั 9  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

. 
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ช่ือตําแหน่ง            ทันตแพทย์  4 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานทนัตแพทย์หรือให้บริการทางทนัตแพทย์ หรือให้การศึกษาและฝึกอบรมด้าน

ทนัตแพทย์แก่ทนัตานามัย หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานทนัตแพทย์หรือให้บริการทางทนัตแพทย์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง เช่น  ตรวจวินิจฉยั  และให้การบําบดัรักษาโรคฟันและโรคในช่องปากเช่น  เอ็กซเรย์ฟัน  

ตรวจฟัน และสภาพเนือ้เยื่อรอบ ๆ  ซ่ีฟัน ถอนฟัน อุดฟัน กรอฟัน และตกแต่งฟัน  ดดัฟัน  ใส่ฟันปลอม   

ศลัยกรรมตกแต่งเหงือกและกระดูกขากรรไกร ทําศลัยกรรมในช่องปาก เพ่ือผ่าตดัถุงหนองและเนือ้เยื่อ 

ต่าง ๆ  รักษาโรคฟัน รากฟันอกัเสบ เหงือกอกัเสบ โรคปากเป่ือย โรคเลือดออกตามไรฟัน เป็นต้น ให้ 

ทนัตสุขศึกษาแก่ผู้ ป่วยทางทนัตกรรมและประชาชนทัว่ไป  ในการป้องกนัและรกัษาสุขภาพของฟันและ 

ช่องปาก ให้การฝึกอบรมและปรึกษาแนะนําเกี่ยวกบัการปฏิบติังานของทนัตานามยัและเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง จดัหา บํารุงรักษา เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ในการปฏิบติังาน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้รับปริญญาทางทนัตแพทย์ศาสตร์  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้และได้รับใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลป สาขาทนัตกรรมชัน้ 1 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการทนัตแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการส่วนแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ในการปฏิบติังานใน

หน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมโดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี  

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง              ทันตแพทย์   5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานทนัตแพทย์ หรือให้บริการทางทนัตแพทย์ หรือให้การศึกษาฝึกอบรมด้าน 

ทนัตแพทย์แก่ทนัตานามัย หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานทนัตแพทย์ หรือให้บริการทางทนัตแพทย์  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง เช่น ตรวจ วินิจฉยั และให้การบําบดัรักษาโรคฟันและโรคในช่องปากท่ีมีปัญหายุ่งยาก  

วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจ    และวินิจฉยัโรคเพ่ือดําเนินการบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรม เช่น ถอนฟัน 

อุดฟัน ทําศลัยกรรมตกแต่งเหงอืกและกระดูกขากรรไกร และทําศลัยกรรมในช่องปาก  เป็นต้น ศึกษา  

ค้นคว้า วิจยัเพ่ือหาวิธีปรับปรุงการบําบดัรักษาโรคฟันให้มีประสิทธิภาพและได้ผลดีท่ีสุด ให้ทนัตสุขศึกษา

แก่ผู้ ป่วยทางทนัตกรรมและประชาชนทัว่ไป ในการป้องกนัและรักษาสขุภาพของฟันและช่องปาก ฝึกอบรม 

ให้คําปรึกษาแนะนํา ควบคุมการปฏิบติังานของทนัตแพทย์   ทนัตานามัยหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตแพทย์ 4  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี   

ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานทนัตแพทย์มาแล้วไม่ 

น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัทนัตแพทย์ 4 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง             ทันตแพทย์  6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานทนัตแพทย์หรือให้บริการทางทนัตแพทย์ ซ่ึงต้องใช้ความชํานาญหรือให้

การศึกษาและฝึกอบรมด้านทนัตแพทย์แก่ทนัตานามัย หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือบริหารงานต่าง ๆ   

ดงักล่าวในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักองและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานทนัตแพทย์หรือให้บริการทางทนัตแพทย์ท่ีต้องใช้ความชํานาญ โดยปฏิบติั 

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น ทนัตสุขศึกษา ทนัตวินิจฉยั ทนัตรังสี ทนัตศลัยกรรม    

ทนัตกรรมหตัถการ ทนัตกรรมประดิษฐ์ ทนัตกรรมสําหรับเด็ก  ทนัตกรรมชุมชน ปริทนัตวิทยา  และ 

เวชศาสตร์ในช่องปาก เป็นต้น  ตรวจวินิจฉยัและให้การบําบดัรักษาโรคฟันและโรคในช่องปากด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ   พิจารณาปัญหาทางด้านทนัตกรรมท่ีผิดปกติธรรมดาซ่ึงยากแก่การวินิจฉยั  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์

วินิจฉยัทางด้านทนัตกรรมให้การฝึกอบรมและแนะนําทนัตแพทย์และทนัตานามัยในการตรวจและ

บําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรม รวมทัง้การแผยแพร่และให้ความรู้ทางวิชาการด้านทนัตกรรมต่าง ๆ  แก ่

ประชาชนทัว่ไปเพ่ือเป็นการป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพของฟันและช่องปาก    ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ือง

ต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการ

กําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยัสัง่การ ควบคุมตรวจสอบให้คําปรึกษา 

แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตแพทย์ 4 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5 หรือ 

ท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานทนัตแพทย์มาแล้วไม่น้อย

กว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตแพทย์  4  และ ได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั  4  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานทนัตแพทย์

มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  

 



- 2 - 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัทนัตแพทย์  5  แล้ว จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง             ทันตแพทย์  7 

ตําแหน่งประเภท     วิชาชีพเฉพาะ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานทนัตแพทย์ หรือให้บริการทางทนัตแพทย์ ซ่ึงต้องใช้ความชํานาญพิเศษหรือ 

ให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านทนัตแพทย์แก่ทนัตานามัย หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือบริหารงาน 

ในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานทนัตแพทย์หรือให้บริการทางทนัตแพทย์ ซ่ึงต้องใช้ความชํานาญพิเศษโดย

ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น ตรวจวินิจฉยัและการให้การบําบดัรักษาในด้านต่าง ๆ  

ศึกษาวิเคราะห์และวิจยัทางทนัตกรรม งานส่งเสริมสุขภาพของฟัน และช่องปากเป็นต้น  และตรวจวินิจฉยั

และให้การบําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรมในกรณีผิดปกติธรรมดาซ่ึงมีปัญหายุง่ยากเป็นพิเศษ ศึกษา  

ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยังานทนัตกรรมด้านต่าง ๆ  ให้การฝึกอบรมและแนะนําวิชาความรู้เกี่ยวกบัทนัตกรรม

ใหม่ ๆ แก่ทนัตแพทย์และทนัตานามัย  ควบคุมการดําเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางทนัตกรรมเพ่ือส่งเสริม 

สุขภาพของฟันและช่องปากให้เป็นไปตามแผนทนัตสาธารณสุข ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบั

งานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รบัแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนด

นโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังาน ดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ี และงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั  ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา

แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตแพทย์ 4 และ ได้ดํารงตําแหน่งทนัตแพทย ์6   

หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานทนัตแพทย์มาแล้วไม่ 

น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 
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2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตแพทย์  4 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ทนัตแพทย์  5  หรือท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานทนัต

แพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัทนัตแพทย์ 6 แล้ว จะต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 
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ตําแหน่งประเภท     วิชาชีพเฉพาะ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานทนัตแพทย์ หรือให้บริการทางทนัตแพทย์ ซ่ึงต้องใช้ความเช่ียวชาญหรือให้

การศึกษาและฝึกอบรมด้านทนัตแพทย์แก่ทนัตานามัย หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ บริหารงานใน

ฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ  และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานทนัตแพทย์หรือให้บริการทางทนัตแพทย์ ซ่ึงต้องใช้ความเช่ียวชาญโดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น ตรวจวินิจฉยัและให้การบําบดัรักษา ศึกษาวิเคราะห์และวิจยั

ทางทนัตกรรม  งานส่งเสริมสุขภาพของฟัน และช่องปาก เป็นต้น และตรวจวินิจฉยัและให้การบําบดัรกัษา

ผู้ป่วยทางทนัตกรรมในกรณีผิดปกติธรรมดาซ่ึงมีปัญหายุ่งยากเป็นพิเศษ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  วิจยั

งานทนัตกรรมด้านต่าง  ๆ ให้การฝึกอบรมและแนะนําวิชาความรู้เกี่ยวกบัทนัตกรรมใหม่ ๆ  แก่ทนัตแพทย์

และทนัตานามัย ควบคุมการดําเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางทนัตกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของฟันและ 

ช่องปากให้เป็นไปตามแผนทนัตสาธารณสุขตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี   

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกาํหนดนโยบายและ 

แผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังาน  ดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ 

คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตแพทย์ 4 และ ได้ดํารงตําแหน่งทนัตแพทย์ 7  

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตแพทย์ 4 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ทนัตแพทย์ 6 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัทนัตแพทย์ 7 และมีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ี  

ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 
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ตําแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานทนัตแพทย์  หรือให้บริการทางทนัตแพทย์  ซ่ึงต้องใช้ความเช่ียวชาญหรือ 

ให้การศึกษา  และฝึกอบรมด้านทนัตแพทย์แก่ทนัตสาธารณสุข  ผู้ ช่วยทนัตแพทย์  หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้องหรือบริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานสูงมากเป็นพิเศษ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานทนัตแพทย์หรือให้บริการทางทนัตแพทย์  ซ่ึงต้องใช้ความเช่ียวชาญโดยปฏิบติั 

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  ตรวจวินิจฉยัและให้การบําบดัรักษา  ศึกษา  วิเคราะห์และ

วิจยัทางทนัตกรรม  งานส่งเสริมสุขภาพของฟัน  และช่องปาก  เป็นต้น  และตรวจวินิจฉยัและการให้การ

บําบดัรักษาผู้ป่วยทางทนัตกรรม   ในกรณีผิดปกติธรรมดาซ่ึงมีปัญหายุ่งยากเป็นพิเศษ  ศึกษา  ค้นคว้า  

วิเคราะห์  วิจยังานทนัตกรรมด้านต่าง ๆ   ให้การฝึกอบรมและแนะนําวิชาความรู้เกี่ยวกบัทนัตกรรมใหม่ๆ 

แก่ทนัตแพทย์และทนัตบุคคลากร  ควบคุมการดําเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางทนัตกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

ของฟันและช่องปากให้เป็นไปตามแผนทนัตสาธารณสุข  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานใน

หน้าท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและ

แผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้

คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตแพทย์ 4  และได้ดํารงตําแหน่งทนัตแพทย์ 8   

หรือ ท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตแพทย์  4    และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ทนัตแพทย์ 7  หรือ ท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัทนัตแพทย์ 8  และมีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ี 
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