
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ต าแหน่งประเภท   วิชาการ    
 

สายงาน     ทันตแพทย์ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทันตแพทย์หรือการให้บริการทางทันตแพทย์  
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยโรคฟัน  และโรคในช่องปาก
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือคิดค้นหาวิธีการต่าง ๆ ในการลดการผุหรือยืดอายุของฟัน รวมตลอด
ทั้ งการให้ค าแนะน าและเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่ วย นักเรียนและประชาชนทั่วไป               
เพ่ือการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของฟันและช่องปาก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต าแหน่งต่าง ๆ 
เหล่านี้มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความช านาญในวิชาการทันตแพทย์ศาสตร์ 

 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

  ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับต าแหน่งดังนี้ คือ 
   ทันตแพทย ์    ระดับปฏิบัติการ 
   ทันตแพทย ์    ระดับช านาญการ 
   ทันตแพทย ์    ระดับช านาญการพิเศษ 
   ทันตแพทย ์    ระดับเชี่ยวชาญ 
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ต าแหน่งประเภท   วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน    ทันตแพทย์ 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   ทันตแพทย์ 
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับปฏิบัติการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้                
  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟ้ืนฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่เก่ียวข้อง

ทางทันตกรรม ระดับเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากท่ีดีตามหลักวิชาชีพทันตกรรม 
1.2 ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพฟัน และการป้องกันโรค

ภายในช่องปากแก่ประชาชนและผู้รับบริการ เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการมีสุขภาพฟัน และสุขภาพช่อง
ปากท่ีดี และแข็งแรง 

1.3 ออกหน่วย และให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ประชาชนและผู้รับบริการ เพื่อให้
ประชาชนและผู้รับบริการได้รับบริการทางทันตกรรมอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 1.4 ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ และบริบทของพ้ืนที่ รวมถึงติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ 
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.4 ดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการยืด
อายุการใช้งาน และให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที ่

1.5 ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้าน
กายภาพบ าบัด เพ่ือให้มีสุขภาพที่ดีข้ึน 

1.6 รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน 
เพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 

2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



 

4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้ค าแนะน าตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุขใน

ระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถน าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากท่ีดี 

4.2 จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเพ่ือให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการ ต่าง ๆ 

4.3 สอน นิเทศ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุข
แก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้       
1. ได้รับปริญญา ในสาขาวิชาหรือทางทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ ใน

ระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้น 1 จากทันตแพทยสภา หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับปริญญา ในสาขาวิชาหรือทางทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้น 1 จากทันตแพทยสภา และ
ได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร) หรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา ที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ระดับ 1 
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ 1 
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1 
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ     ระดับ 1 

 
 
 
 



 
2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ 1 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้  ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 การคิดวิเคราะห์     ระดับ 1 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าแหน่งประเภท   วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน    ทันตแพทย์ 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   ทันตแพทย์ 
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับช านาญการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการด้านทันตกรรม   
ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ    

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความช านาญสูงในงานวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่
ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ     
1.1 ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง

ที่ยุง่ยากซับซ้อน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากท่ีดี 
1.2 ควบคุมและดูแลการให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพฟัน 

และการป้องกันโรคภายในช่องปากแก่ประชาชนและผู้รับบริการ เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการมีสุขภาพฟัน 
และสุขภาพช่องปากที่ดี และแข็งแรง 

1.3 ควบคุมและดูแลการออกหน่วย และให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ประชาชน
และผู้รับบริการ เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับบริการทางทันตกรรมอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1.4 ควบคุมและดูแลการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
เป็นการยืดอายุการใช้งาน และให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ 

1.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ และบริบทของพ้ืนที่ รวมถึง ติดตาม
เทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด    

1.6 วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผลคุณสมบัติและการใช้งานของวัสดุและอุปกรณ์ทาง
ทันตกรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานและแนวทางการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันรักษาโรคในช่องปาก
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน    

1.7 เสนอแนะแนวทาง กฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์ หรือข้อเสนอต่าง ๆ ตามหลักวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 
 



 

2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับส านักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน                
3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน า

เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานทันตกรรมและทันตสาธารณสุข

แก่หน่วยงานราชการ  เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ และสามารถน าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากท่ีดี 

4.2 พัฒนา ปรับปรุงฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที ่เกี ่ยวกับงานทันตกรรม             
ทันตสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

4.3 ถ่ายทอดความรู้ด้านทันตกรรมแก่บุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา และ
บุคลากรสาธารณสุขต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน วางโครงการ ก าหนดหลักสูตรและ
ฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านทันตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

4.4 สอน พัฒนาระบบการสอน นิเทศ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม 
ทันตสาธารณสุข แก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย ์ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน

ด้านทันตแพทย์หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 2 ปี  ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ  
ข้อ 2 หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านทันตแพทย์หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ระดับ 2 
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ 2 
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2 
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ 2 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้  ระดับ 2 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 2 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 การคิดวิเคราะห์     ระดับ 2 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   ระดับ 2 

 
 

 
 



 
ต าแหน่งประเภท   วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน    ทันตแพทย์ 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   ทันตแพทย์ 
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับช านาญการพิเศษ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการด้าน        
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความช านาญในงานสูงมากในงานวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห์ 

และการจัดท าแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม เพ่ือให้สามารถ
ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคในช่องปากแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และ
สอดคล้องตามแผนงาน เป้าหมาย และนโยบายของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 

1.2 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดท าข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านทันตกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้าน ทันตกรรม
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดท า และการด าเนินโครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ ด้านทันตกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับบริการการ
ส่งเสริมและการป้องกันด้านทันตกรรมอย่างถูกต้อง ครอบคลุม และท่ัวถึง 

1.4 ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟ้ืนฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง 
ที่ยุ่งยากซับซ้อน และต้องมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอก เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี 

1.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพ่ือให้
ได้องค์ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ และบริบทของพ้ืนที่ 

1.6 วางแนวทาง ทิศทางการศึกษา วิเคราะห์วิจัยของหน่วยงาน เพ่ือพัฒนางานทาง
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการและบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 

1.7 ติดตาม ก ากับ ประเมินผลงานบริการ  โครงการ การด าเนินการทางวิชาการของ
หน่วยงาน เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นแนวทางพัฒนาการด าเนินงาน และประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
 
 



 

2. ด้านการวางแผน  
 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกอง 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ

หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือส านักงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่างเพ่ือเป็น

ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง  เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุขที่

ยุ่งยาก ซับซ้อน และต้องมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอกแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถน าไปปฏิบัติให้มี
สุขภาพช่องปากท่ีดี 

4.2 สอน พัฒนา ให้ค าปรึกษาการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม  
ทันตสาธารณสุขแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4.3 จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
เพ่ือใหส้อดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย ์ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และปฏิบัติงาน

ด้านทันตแพทย์หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
ด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
ทันตแพทยห์รืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ระดับ 3 
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ 3 
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร    ระดับ 2  
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 2 

 
 



 
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ 3 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้  ระดับ 3 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 3 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 การคิดวิเคราะห์     ระดับ 3 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าแหน่งประเภท   วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน    ทันตแพทย์ 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   ทันตแพทย์ 
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับเชี่ยวชาญ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก   
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส่วนราชการซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย   
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ

ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานทันตกรรมที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 ก าหนดผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านผลผลิต และผลลัพธ์ที่จะได้จากการด าเนินงานด้าน   
ทันตกรรม เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด            

1.3 ก าหนดเครื่องมือ แนวทาง คู่มือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม เพ่ือให้การท างานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ และประชาชน 

1.4 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย 
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านทันตกรรม เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สามารถให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและปัญหา
อย่างแท้จริง 

1.5 ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟ้ืนฟูส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้องที่
ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี 

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาแนวทาง กลวิธี มาตรการ และประยุกต์ใช้แนวทาง
ปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพ่ือให้การด าเนินงานทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเหมาะสมกับ
สภาวะประเทศ 

1.7 ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินการมาตรฐานคุณภาพของแผนงาน นโยบาย
ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับภารกิจนโยบายในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



 

2. ด้านการวางแผน  
 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผน บริหารจัดการ โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน 
โครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการ มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่สมาชิกทีมงาน บุคคล หน่วยงานระดับกอง หรือ

ส านัก รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

4. ด้านการบริการ 
4.1 เป็นที ่ปรึกษาระดับกรมในการปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู ้ด้านทันตกรรม    

ทันตสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
4.2 ให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารในการแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาที่ส าคัญในเรื่องเกี่ยวกับ

งานทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเพ่ือให้ทราบข้อมูล น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
4.3 ให้ค าแนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับงานทันตกรรม    

ทันตสาธารณสุขแก่หน่วยงานราชการ เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถน าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากท่ีดี 

4.4 สอน พัฒนา อ านวยการ ถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุข
แก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

4.5 ก าหนดแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานทันตกรรม 
ทันตสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และ

ปฏิบัติงานด้านทันตแพทย์หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า   
2 ปี หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านทันตแพทย์หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 4 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ระดับ 3  
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ 3 

 



 
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 2  
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ 3 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้  ระดับ 3 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 3 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ    ระดับ 4 
3.2.2 การคิดวิเคราะห์     ระดับ 4 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   ระดับ 4 

 


