
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน             ทันตสาธารณสุข

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานหรือการใหบริการแกเด็กในวัยตาง ๆ ผูปวยและประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจปองกันและบํ าบัด
รักษาผูปวยทางทันตกรรมและโรคในชองปาก เปนตํ าแหนงที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล อํ าเภอ ศูนยการแพทย
และอนามัย หรือสถานพยาบาลในชนบท เชน การตรวจฟน อุดฟน ขูดหินน้ํ าลาย ถอนฟน รักษาโรค และท ําความ
สะอาดในชองปาก หรือแผลภายหลังการถอนฟน ฯลฯ ตามค ําสั่งหรือภายใตการควบคุมของทันตแพทย ใหค ํา
ปรึกษาแนะนํ าและเผยแพรดานการรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟนและชองปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูปก
ครองและประชาชนโดยทั่วไป จัดเตรียมและบํ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและเวชภัณฑตาง ๆ ในกิจกรรมทันต  
สาธารณสุข จัดทํ าแผนปฏิบัติการทางดานทันตสาธารณสุข จัดทํ ารายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุข เพ่ือติด
ตามประเมินผลงานดานทันตสาธารณสุข อาจปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมปองกนัโรค
และรักษาพยาบาลและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานปองกันและบ ําบ ําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรม ซึ่งจํ าเปนตอง

ปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถ หรือความชํ านาญงานคอนขางสูง ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือ
ตามคํ าส่ังหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการตรวจ ปองกัน และบ ําบัดรักษาผูปวย

ทางทันตกรรมและโรคในชองปาก ตามค ําสั่งหรือภายใตการควบคุมของทันตแพทย  เชน ตรวจฟน อุดฟน ขูดหิน
น้ํ าลาย รักษาโรคและท ําความสะอาดในชองปาก หรือแผลภายหลังการถอนฟน ฯลฯ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าดาน
ทันตสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟนและชองปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูปกครองและ
ประชาชนโดยทั่วไป จัดเตรียมและบํ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและเวชภัณฑตาง ๆ ในกิจกรรมทันตสาธารณสุข
จัดทํ ารายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุข อาจปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค งาน
รักษาพยาบาล เชน การแนะนํ าการรักษาสุขภาพ การอนามัยโรงเรียน การคนหาผูปวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากประโยค

มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี ้ หรือทางอื่นที ่ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาทันตกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรณอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
6.! มีความสามารถในการใหค ําแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิด
ชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานปองกันและบ ําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรมท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพชอบงานไมสูงนัก หรือปฏิบัติงานปองกันและบ ําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรมที่ยากพอสมควร ซึ่งจํ า
เปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถหรือความช ํานาญงานสูงพอสมควร ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการตรวจ ปองกันและบ ําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรม และ

โรคในชองปากตามคํ าสั่งหรือภายใตการควบคุมของทันตแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย
อยาง เชน ตรวจฟน อุดฟน ขูดหินน้ํ าลาย ถอนฟน รักษาโรค และท ําความสะอาดในชองปาก หรือแผลภายหลังการ
ถอนฟน ฯลฯ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าและเผยแพรดานทันตสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟน
และชองปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูปกครอง และประชาชนโดยทั่วไป ควบคุม ดูแล จัดเตรียมและบํ ารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใชและเวชภัณฑตาง ๆ ในกิจกรรมทันตสาธารณสุข จัดทํ ารายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุข 
อาจปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค งานรักษาพยาบาล เชน ตรวจสุขภาพการอนามัยโรง
เรียน ตรวจคนหาผูปวย ใหภูมิคุมกันโรค เปนตน ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลง
มา ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงทันตสาธารณสุข 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 หรือท่ี   

ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตสาธารณสุข 2 แลว  จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานปองกันและบํ าบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรม ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานสูง หรือปฏิบัติงานปองกันและบ ําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรมที่คอนขางยาก ซึ่งจํ าเปนตอง
ปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ หรือความชํ านาญงานคอนขางสูงมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกับตรวจสอบ หรือ
ภายใตการตรวจสอบบาง หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบ  และคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานปองกันและบ ําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรม โดยควบคุมตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึงและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบ
หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการตรวจ ปองกันและบ ําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรมและ

โรคในชองปาก ตามคํ าสั่งหรือภายใตการควบคุมของทันตแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ตรวจฟน อุดฟน ขูดหินน้ํ าลาย ถอนฟน รักษาโรคและท ําความสะอาดในชองปาก หรือแผลภายหลังการ
ถอนฟน ฯลฯ ใหการแนะน ําและเผยแพรดานทันตสาธารณสุข  การรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟนและชอง
ปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูปกครองและประชาชนโดยทั่วไป ควบคุม ดูแล  จัด  เตรียม  บํ ารุงรักษาและการเบิก
จายเครื่องมือเครื่องใชและเวชภัณฑตาง ๆ ในกิจกรรมทันตสาธารณสุข จัดทํ ารายงานและสถิติทางทันตสาธารณ
สุข แกปญหาและชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหนาที ่อาจปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค 
งานรักษาพยาบาล เชน ตรวจสุขภาพ วางแผนครอบครัว การอนามัยโรงเรียน คนหาผูปวย เสริมสรางภูมิคุมกันโรค 
ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที ่ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบงแลวยังท ําหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงทันตสาธารณสุข 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา

ระดับ 3 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงทันตสาธารณสุข 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 2 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 5 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตสาธารณสุข 3 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า และเสนอ

แนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานปองกันและบ ําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรม  โดยควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานปองกันและบ ําบัด
รักษาผูปวยทางทันตกรรมที่ยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตาท่ีไดรับมอบ
หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมาก เกี่ยวกับการตรวจ ปองกันและบ ําบัดรักษาผู

ปวยทางทันตกรรม และโรคในชองปากตามคํ าสั่งหรือภายใตการควบคุมของทันตแพทย เชน ตรวจฟน อุดฟน ขูด
หินน้ํ าลาย ถอนฟน ชวยเหลือในการผาตัดเล็กนอย และเย็บแผลที่เกี่ยวกับทันตศัลยกรรม เพือ่การรักษาโรคฟน 
และโรคในชองปาก หรืออาจใชเคร่ืองมือพิเศษในการตรวจโรคฟน เชน การเอกซเรย เปนตน และท ําความสะอาด
ในชองปาก หรือแผลภายหลังการถอนฟน ฯลฯ ใหการแนะน ําและเผยแพรดานการรักษาความสะอาดและสุขภาพ
ของฟน และชองปากแกผูปวย นักเรียน ครู ผูปกครอง และประชาชนโดยทั่วไป ควบคุม ดูแล นิเทศและจัดเตรียม 
บํ ารุงรักษาและการเบิกจายเครื่องมือเครื่องใชและเวชภัณฑตาง ๆ ในกิจกรรม ทันตกรรมสาธารณสุข ศึกษา 
วิเคราะห จัดทํ ารายงาน สถิต ิ สรุปความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข และอาจปฏิบัติงานสงเสริม
สุขภาพ งานสุขาภิบาล งานควบคุมปองกันโรค งานรักษาพยาบาล เชน การตรวจสขุภาพ การวางแผนครอบครัว 
การอนามัยโรงเรียน การสุขาภิบาลอาหาร การคนหาผูปวย การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค เปนตน ฝกอบรมและให
คํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติดังกลาวขางตนบางแลวยังท ําหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล
และแกปญหาขัดขอในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงทันตสาธารณสุข 2 และไดดํ ารงตํ าแหนง

ในระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงทันตสาธารณสุข 2 และไดดํ ารงตํ าแหนง
ไมตํ ่ากวาระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสา
ธารณสุขหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตสาธารณสุข 4 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝายหรือกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานปองกันและบ ําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรม โดยควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูใตบังคับบัญชาจํ านวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานปองกันและบ ําบัดรักษาผู
ปวยทางทันตกรรมที่ยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานมีหนาที่กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณางบประมาณและวาง

อัตรากํ าลังเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ติดตอ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ 
ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับ
ผิดชอบโดยควบคุมตรวจสอบการจัดงานตาง ๆ หลายดานเกี่ยวกับการตรวจ ปองกันและบ ําบัดรักษาผูปวยทาง
ทันตกรรม และโรคในชองปากตามคํ าสั่งหรือภายใตการควบคุมของทันตแพทย เชน ตรวจฟน อุดฟน ขูดหินน้ํ า
ลาย ถอนฟน ชวยเหลือในการผาตัดเล็กนอย และเย็บแผลท่ีเกีย่วกบัทันตศัลยกรรมเพือ่การรักษาโรคฟนและโรค
ในชองปาก หรืออาจใชเคร่ืองมือพิเศษในการตรวจโรคฟน เชน การเอกซเรย เปนตน และท ําความสะอาดในชอง
ปาก หรือแผลภายหลังการถอนฟน ฯลฯ ใหการแนะน ําและเผยแพรดานการรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟน 
และชองปากของผูปวย นักเรียน ครู ผูปกครอง และประชาชนโดยทั่วไป ควบคุม ดูแล นิเทศและจัดเตรียม บํ ารุง
รักษาและการเบิกจายเคร่ืองมือเคร่ืองใชและเวชภัณฑตาง ๆ  ในกิจกรรมทันตกรรมสาธารสขุ ศึกษา วิเคราะห จัด
ทํ ารายงาน  สถิต ิ  สรุปความเห็น  เสนอแนะเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข และอาจปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ งาน
สุขาภิบาล งานควบคุมปองกันโรค งานรักษาพยาบาล เชน การตรวจสขุภาพ การวางแผนครอบครัว การอนามัย
โรงเรียน การสุขาภิบาลอาหาร การคนหาผูปวย การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค เปนตน ฝกอบรมและใหค ําปรึกษา
แนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และ
ปฏบัิติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงทันตสาธารณสุข 2 และไดดํ ารงตํ าแหนง

ในระดับ 5หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงทันตสาธารณสุข 2 และไดดํ ารงตํ าแหนง
ไมตํ ่ากวาในระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตสา
ธารณสุข หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตสาธารณสุข 5 แลว  จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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