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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน          ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนนุงานทันตกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏบิัติ
เกี่ยวกับการใหบริการทางทันตกรรมขั้นมูลฐานแกผูปวยทางโรคฟน ปฏิบัติการทางเทคนิคทนัตกรรมอยางงาย 
แนะนําการบํารุงรักษาสุขภาพของปากและฟนตามที่ทันตแพทยมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  

 
ผูปฏิบัติงานทนัตกรรม 1 ระดับ 1  
ผูปฏิบัติงานทนัตกรรม 2 ระดับ 2  
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ชื่อตําแหนง                                                ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 1 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานทันตกรรมที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชดิหรือตามคําสั่ง หรือ 
แบบ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีไ่มยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานทันตกรรมตางๆ 
เชน ติดตอนัดหมายผูปวย แนะนําผูปวยเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของปากและฟน จัดเตรียม ดูแล รักษา
เครื่องมือเครื่องใชใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ ชวยทันตแพทยปฏิบตัิการบําบัดรักษาผูปวย โดยการ 
สงเครื่องมือ รับเครื่องมือ ชวยดูดเลือดและนํ้าลาย ผสมยาหรือวัสดุทนัตกรรมอยางอ่ืน ตามที่ทันตแพทย
มอบหมาย ปฏิบัติงานทางเทคนิคทันตกรรมอยางงาย เชน การผสมผงพิมพปาก การเทแบบพมิพดวย 
ปูนพลาสเตอร ทําสถิติการรักษาพยาบาล และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1.มีความรูความสามารถในงานสนบัสนุนงานทันตกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
         2.มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่ 
         3.มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
         4.มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 
 



18-2 

ชื่อตําแหนง                                               ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 2 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานทันตกรรมที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
ทันตกรรมตางๆ เชน ติดตอนัดหมายผูปวย แนะนําผูปวยเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของปากและฟน จัดเตรียม 
ดูแลรักษาเครือ่งมือ เครื่องใชใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความสะอาดเรียบรอย
ของคลีนิค ชวยทันตแพทยปฏิบัตกิารบําบัดรักษาผูปวย โดยการสงเครื่องมือรับเครื่องมือ ชวยดูดเลือดและ
น้ําลาย ผสมยาหรือวัสดุทันตกรรมอยางอ่ืนตามที่ทันตแพทยมอบหมาย ปฏิบัติงานทางเทคนิคทันตกรรม เชน 
การผสมผงพิมพปาก การเทแบบพิมพดวยปูนพลาสเตอร บันทึกอุปสรรคปญหาในการปฏิบตังิาน ทําสถิติการ
รักษาพยาบาล และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุงานทันตกรรม หรืองานอ่ืน 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานทันตกรรม 1 แลวจะตองมีความสามารถในการ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                               ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 3 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานทันตกรรมที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานทันตกรรมเชน แนะนําผูปวยเกี่ยวกบัการรักษาสขุภาพของปากและฟน ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใชใหอยู
ในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความสะอาดเรียบรอยของคลินิค ชวยทันตแพทยปฏบิตัิการ
บําบัดรกัษาผูปวยโดยการสงเครื่องมือ รบัเครื่องมือ  ชวยดูดเลือดและน้ําลาย ผสมยาหรือวสัดุทันตกรรมอยางอ่ืน
ตามที่ทันตแพทยมอบหมาย ปฏิบัติงานทางเทคนิคทันตกรรม เชน การผสมผงพิมพปาก การเทแบบพิมพดวย
ปูนพลาสเตอร บันทึกอุปสรรคปญหาในการปฏิบัติงาน จัดทํารายงานและทําสถติิการรักษาพยาบาล ดูแลรกัษา 
และควบคุมการเบิกจายเครื่องมือ และเวชภัณฑตาง ๆ ในการปฏิบัตงิานของทันตแพทย เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานทันตกรรม 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
ทันตกรรมหรอืงานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานทันตกรรม 2 แลว จะตอง  
  1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
  2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                               ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 4 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานทันตกรรมที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรอืคูมือที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากโดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานทันตกรรมตางๆ 
เชน แนะนําผูปวยเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของปากและฟน ดูแลรกัษาเครื่องมือเครื่องใชใหอยูในสภาพที่ใช 
การไดอยูเสมอ ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความสะอาดเรียบรอยของคลีนิค ชวยทันตแพทยปฏบิตัิการบําบัดรกัษา
ผูปวย โดยการสงเครื่องมือ รักษาเครื่องมือ ชวยดูดเลือดและนํ้าลาย ผสมยา หรือวัสดุทันตกรรมอยางอ่ืนตามที่
ทันตแพทยมอบหมาย ปฏิบัติงานทางเทคนิคทันตกรรม เชน การผสมผงพิมพปาก การเทแบบพิมพดวยปูน 
พลาสเตอร บันทึกอุปสรรคปญหาในการปฏิบัติงาน จัดทํารายงาน และทําสถิติการรักษาพยาบาล ดูแลรักษา 
และควบคุมการเบิกจายเครื่องมือ และเวชภัณฑตางๆ ในการปฏิบตังิานของทันตแพทย เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานทนัตกรรม 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุ
งานทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานทันตกรรม 2 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานทันตกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานทันตกรรม 3 แลว จะตอง 
          1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด 
          2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
          3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                               ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 5 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานทันตกรรมที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง  และปฏบิัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากมาก โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานทันตกรรมตางๆ เชน แนะนําผูปวยเกี่ยวกับการรกัษาสุขภาพของปากและฟน ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช
ใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ ดูแลรับผิดชอบในเรือ่งความสะอาดเรียบรอยของคลีนิค  ชวยทันตแพทย
ปฏิบัติการบําบัดรักษาผูปวยโดยการสงเครื่องมือ รักษาเครื่องมือ ชวยดูดเลือดและนํ้าลาย ผสมยาหรือวัสดุ 
ทันตกรรมอยางอ่ืนตามที่ทันตแพทยมอบหมาย ปฏิบตังิานทางเทคนคิทันตกรรม เชน การผสมผงพิมพปาก  
การเทแบบพมิพดวยปูนพลาสเตอร บันทึกอุปสรรคปญหาในการปฏิบัติงาน จัดทํารายงาน และทําสถิติการ
รักษาพยาบาล ดูแลรักษา และควบคุมการเบิกจายเครื่องมือและเวชภัณฑตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานของทันตแพทย 
เปนตน เผยแพรงานดานทันตกรรม ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆเกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานทนัตกรรม 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุ
งานทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานทันตกรรม 2 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานทันตกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานทันตกรรม 4 แลว จะตอง 
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                             ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 6 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานทันตกรรมที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใช
ประสบการณและความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานทันตกรรมทีย่ากมาก  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา  ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานทนัตกรรมตางๆ เชน ชวยทนัตแพทยหรือ
นักวิจัยในการศึกษา วเิคราะห คนควา ทดลองเพื่อพัฒนางานทางดานทันตกรรม  ศึกษาการใชและดูแลรักษา
เครื่องมือเครื่องใชที่ตองอาศัยเทคนิควิธีการเฉพาะใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยูเสมอ  ชวยทันตแพทย
ปฏิบัติการบําบัดรักษาผูปวยโดยเฉพาะกรณีที่มีความยุงยาก เชน งานฝงรากเทียม งานปลูกกระดูก งานปาก
แหวงเพดานโหว จัดทําคูมือการดูแลรักษายูนิตทําฟนและการใชเครือ่งมือเครื่องใช จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน
ทันตกรรม เชน งานฝงรากเทียม งานปลูกกระดูก งานปากแหวงเพดานโหว ทําตาปลอม หูปลอม ฯลฯ จัดทํา
สถิติการรักษาพยาบาลและรายงานการปฏิบัติงานทันตกรรม และผูเขารับการอบรมในโครงการฝกอบรม
ทางดานทันตกรรม  รวมจัดทําหลกัสูตรผูชวยทันตแพทย เปนตน  ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวม
ขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนกัศึกษา 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานทันตกรรม
หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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                  1.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงาน 
ทันตกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
  
         2. กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
                  2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานทนัตกรรม 1 หรอืผูปฏิบัติงานทันตกรรม 2  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน 
สนับสนุนงานทันตกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                  2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานทันตกรรม 2  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานสนับสนุนงานทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานทันตกรรม 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
               
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                                     ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 7 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานทันตกรรมทีย่ากเปนพิเศษ  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานทันตกรรม   ชวยทนัตแพทย
นักวิชาการหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิกีารในงานดานทันตกรรม  ชวยสอนและ
ฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูรบัการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานทันตกรรม  ศึกษา คนควา 
หาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  ศกึษา วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน   แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานทันตกรรม 2  และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุ
งานทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานทันตกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานทันตกรรม 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานทันตกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานทันตกรรม 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบรหิารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                                        ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 8 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานทันตกรรม ที่ยากมาก 
เปนพิเศษ  โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับ ตรวจสอบเพือ่ใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงคเปาหมาย
ตามที่กําหนดในชวงเวลาที่เหมาะสม  สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระ และตองตัดสนิใจเกี่ยวกบัการจัดทําและ
ปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการตางๆหรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ 
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานทนัตกรรมตางๆ 
เชน ชวยทันตแพทยนักวิชาการ หรือนักวิจัยในการปฏบิัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวธิีการใหม
ในงานทางดานทันตกรรม  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมทางดาน 
ทันตกรรม  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศกึษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานใน 
การปฏิบัติงาน เปนตน  แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางใหมๆ  ในการ
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานทันตกรรม 2 ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานทันตกรรม 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานทันตกรรม หรืองานอ่ืน 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานทันตกรรม 2 ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานทันตกรรม 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรอื
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานทันตกรรม หรืองานอ่ืน 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานทันตกรรม 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีประสบการณสงู  

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 


