มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

ทันตสาธารณสุข

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานหรือการใหบริการแกเด็กในวัยตาง ๆ ผูปวยและประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจปองกันและบําบัด
รักษาผูปวยทางทันตกรรมและโรคในชองปาก เปนตําแหนงที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล อําเภอ ศูนยการแพทย
และอนามัย หรือสถานพยาบาลในชนบท เชน การตรวจฟน อุดฟน ขูดหินนํ้าลาย ถอนฟน รักษาโรค และทําความ
สะอาดในชองปาก หรือแผลภายหลังการถอนฟน ฯลฯ ตามคําสั่งหรือภายใตการควบคุมของทันตแพทย ใหคาํ
ปรึกษาแนะนําและเผยแพรดานการรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟนและชองปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูปก
ครองและประชาชนโดยทั่วไป จัดเตรียมและบํารุงรักษาเครือ่ งมือเครือ่ งใชและเวชภัณฑตา ง ๆ ในกิจกรรมทันต
สาธารณสุข จัดทําแผนปฏิบัติการทางดานทันตสาธารณสุข จัดทํารายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุข เพือ่ ติด
ตามประเมินผลงานดานทันตสาธารณสุข อาจปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมปองกันโรค
และรักษาพยาบาลและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานปองกันและบําบําบัดรักษาผูป ว ยทางทันตกรรม ซึ่งจําเปนตอง
ปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถ หรือความชํานาญงานคอนขางสูง ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือ
ตามคําสัง่ หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการตรวจ ปองกัน และบําบัดรักษาผูปวย
ทางทันตกรรมและโรคในชองปาก ตามคําสั่งหรือภายใตการควบคุมของทันตแพทย เชน ตรวจฟน อุดฟน ขูดหิน
นํ้าลาย รักษาโรคและทําความสะอาดในชองปาก หรือแผลภายหลังการถอนฟน ฯลฯ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําดาน
ทันตสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟนและชองปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูปกครองและ
ประชาชนโดยทั่วไป จัดเตรียมและบํารุงรักษาเครือ่ งมือเครือ่ งใชและเวชภัณฑตา ง ๆ ในกิจกรรมทันตสาธารณสุข
จัดทํารายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุข อาจปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค งาน
รักษาพยาบาล เชน การแนะนําการรักษาสุขภาพ การอนามัยโรงเรียน การคนหาผูป ว ย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรบั ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาทันตกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
6.! มีความสามารถในการใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิด
ชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานปองกันและบําบัดรักษาผูป ว ยทางทันตกรรมทีม่ หี นาทีค่ วามรับผิดชอบ
และคุณภาพชอบงานไมสูงนัก หรือปฏิบัติงานปองกันและบําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรมที่ยากพอสมควร ซึ่งจํา
เปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถหรือความชํานาญงานสูงพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการตรวจ ปองกันและบําบัดรักษาผูป ว ยทางทันตกรรม และ
โรคในชองปากตามคํ าสั่งหรือภายใตการควบคุมของทันตแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ตรวจฟน อุดฟน ขูดหินนํ้าลาย ถอนฟน รักษาโรค และทําความสะอาดในชองปาก หรือแผลภายหลังการ
ถอนฟน ฯลฯ ใหคําปรึกษาแนะนําและเผยแพรดานทันตสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟน
และชองปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูป กครอง และประชาชนโดยทั่วไป ควบคุม ดูแล จัดเตรียมและบํารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใชและเวชภัณฑตาง ๆ ในกิจกรรมทันตสาธารณสุข จัดทํารายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุข
อาจปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค งานรักษาพยาบาล เชน ตรวจสุขภาพการอนามัยโรง
เรียน ตรวจคนหาผูป ว ย ใหภมู คิ มุ กันโรค เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลง
มา ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตสาธารณสุข 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตสาธารณสุข 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานปองกันและบําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรม ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูง หรือปฏิบัติงานปองกันและบําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรมที่คอนขางยาก ซึ่งจําเปนตอง
ปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ หรือความชํานาญงานคอนขางสูงมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู บั ตรวจสอบ หรือ
ภายใตการตรวจสอบบาง หรือปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงทีม่ หี นาทีค่ วามรับผิดชอบ และคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานปองกันและบําบัดรักษาผูป ว ยทางทันตกรรม โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่งและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบ
หมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการตรวจ ปองกันและบําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรมและ
โรคในชองปาก ตามคําสั่งหรือภายใตการควบคุมของทันตแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ตรวจฟน อุดฟน ขูดหินนํ้าลาย ถอนฟน รักษาโรคและทําความสะอาดในชองปาก หรือแผลภายหลังการ
ถอนฟน ฯลฯ ใหการแนะนําและเผยแพรดานทันตสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟนและชอง
ปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูปกครองและประชาชนโดยทั่วไป ควบคุม ดูแล จัด เตรียม บํารุงรักษาและการเบิก
จายเครื่องมือเครื่องใชและเวชภัณฑตาง ๆ ในกิจกรรมทันตสาธารณสุข จัดทํารายงานและสถิติทางทันตสาธารณ
สุข แกปญหาและชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ อาจปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค
งานรักษาพยาบาล เชน ตรวจสุขภาพ วางแผนครอบครัว การอนามัยโรงเรียน คนหาผูปวย เสริมสรางภูมคิ มุ กันโรค
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบงแลวยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตสาธารณสุข 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตสาธารณสุข 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 5 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตสาธารณสุข 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และเสนอ
แนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

ทันตสาธารณสุข 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานปองกันและบําบัดรักษาผูป ว ยทางทันตกรรม โดยควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานปองกันและบําบัด
รักษาผูปวยทางทันตกรรมที่ยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตาทีไ่ ดรบั มอบ
หมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมาก เกี่ยวกับการตรวจ ปองกันและบําบัดรักษาผู
ปวยทางทันตกรรม และโรคในชองปากตามคําสั่งหรือภายใตการควบคุมของทันตแพทย เชน ตรวจฟน อุดฟน ขูด
หินนํ้าลาย ถอนฟน ชวยเหลือในการผาตัดเล็กนอย และเย็บแผลที่เกี่ยวกับทันตศัลยกรรม เพือ่ การรักษาโรคฟน
และโรคในชองปาก หรืออาจใชเครือ่ งมือพิเศษในการตรวจโรคฟน เชน การเอกซเรย เปนตน และทําความสะอาด
ในชองปาก หรือแผลภายหลังการถอนฟน ฯลฯ ใหการแนะนําและเผยแพรดานการรักษาความสะอาดและสุขภาพ
ของฟน และชองปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูป กครอง และประชาชนโดยทั่วไป ควบคุม ดูแล นิเทศและจัดเตรียม
บํารุงรักษาและการเบิกจายเครื่องมือเครื่องใชและเวชภัณฑตาง ๆ ในกิจกรรม ทันตกรรมสาธารณสุข ศึกษา
วิเคราะห จัดทํารายงาน สถิติ สรุปความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข และอาจปฏิบัติงานสงเสริม
สุขภาพ งานสุขาภิบาล งานควบคุมปองกันโรค งานรักษาพยาบาล เชน การตรวจสุขภาพ การวางแผนครอบครัว
การอนามัยโรงเรียน การสุขาภิบาลอาหาร การคนหาผูป ว ย การเสริมสรางภูมคิ มุ กันโรค เปนตน ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดขอในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตสาธารณสุข 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตสาธารณสุข 2 และไดดํารงตําแหนง
ไมตากว
ํ่ าระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสา
ธารณสุขหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตสาธารณสุข 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝายหรือกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานปองกันและบําบัดรักษาผูป ว ยทางทันตกรรม โดยควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานปองกันและบําบัดรักษาผู
ปวยทางทันตกรรมที่ยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานมีหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณางบประมาณและวาง
อัตรากําลังเจาหนาทีข่ องหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ ติดตอ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ
ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับ
ผิดชอบโดยควบคุมตรวจสอบการจัดงานตาง ๆ หลายดานเกี่ยวกับการตรวจ ปองกันและบําบัดรักษาผูปวยทาง
ทันตกรรม และโรคในชองปากตามคําสั่งหรือภายใตการควบคุมของทันตแพทย เชน ตรวจฟน อุดฟน ขูดหินนํ้า
ลาย ถอนฟน ชวยเหลือในการผาตัดเล็กนอย และเย็บแผลทีเ่ กีย่ วกับทันตศัลยกรรมเพือ่ การรักษาโรคฟนและโรค
ในชองปาก หรืออาจใชเครือ่ งมือพิเศษในการตรวจโรคฟน เชน การเอกซเรย เปนตน และทําความสะอาดในชอง
ปาก หรือแผลภายหลังการถอนฟน ฯลฯ ใหการแนะนําและเผยแพรดานการรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟน
และชองปากของผูปวย นักเรียน ครู ผูป กครอง และประชาชนโดยทั่วไป ควบคุม ดูแล นิเทศและจัดเตรียม บํารุง
รักษาและการเบิกจายเครือ่ งมือเครือ่ งใชและเวชภัณฑตา ง ๆ ในกิจกรรมทันตกรรมสาธารสุข ศึกษา วิเคราะห จัด
ทํารายงาน สถิติ สรุปความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข และอาจปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ งาน
สุขาภิบาล งานควบคุมปองกันโรค งานรักษาพยาบาล เชน การตรวจสุขภาพ การวางแผนครอบครัว การอนามัย
โรงเรียน การสุขาภิบาลอาหาร การคนหาผูป ว ย การเสริมสรางภูมคิ มุ กันโรค เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และ
ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตสาธารณสุข 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 5หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตสาธารณสุข 2 และไดดํารงตําแหนง
ไมตากว
ํ่ าในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสา
ธารณสุข หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตสาธารณสุข 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

