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ประกาศเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 
---------------------------------------------------------------------- 

 

  ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช       
จะดําเนินการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้
เป็นพนักงานเทศบาล ในตําแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช          
กองการแพทย์ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน 
พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2561 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จําเป็นต้อง
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ในคุณวุฒิท่ี ก.ท.กําหนดให้คัดเลือก
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได ้โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

1. ตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ 
ตําแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   

กองการแพทย์ จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน  17,570 บาท (ปริญญาในสาขาวิชาหรือทางทันตแพทยศาสตร์ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้น 1 จากทันตแพทยสภา) 

ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามท่ี ก.ท. กําหนด 
 

2. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 
ตําแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 21-2-13-3613-003 ฝ่ายบริการ

การแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองการแพทย ์
 

3. หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่ง 
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก) 
 

4. คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก 

4.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
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(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ี ก.ท. ประกาศกําหนด ดังนี ้

• โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่
สังคม 

• วัณโรคในระยะอันตราย 
• โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
• โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
• โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามมาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะ

กระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
ผู้ท่ีขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ (7) (9) (10) หรือ (14) อาจ

พิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  สําหรับผู้ท่ีขาดคุณสมบัติตามข้อ (11) หรือข้อ (12)  ถ้าผู้นั้นออกจากงาน
หรือราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ (13)  ถ้าผู้นั้นออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปี
แล้ว  และมิใช่เป็นกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าท่ี อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได ้

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

4.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  ได้รับปริญญา ในสาขาวิชาหรือทางทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้น 1 จากทันตแพทยสภา 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรอื ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได ้
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5. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร 
5.1 สถานท่ีรับสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ท่ี
งานการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 0 7534 2880 – 2 ต่อ 104 

5.2 ระยะเวลารับสมัคร 
 รับสมัครตั้งแต่วันท่ี 17 กันยายน 2561 – 5 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลา
ราชการ ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. 

5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ในวัน
สมัคร เม่ือสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้
ท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ท่ีมิได้มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 

5.4 เอกสารและหลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับ
สมัครคัดเลือก พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี ้

(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา และไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป 

(2) สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และ
สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 
  กรณียังไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้
นําหนังสือรับรองวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติปริญญา ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในกําหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนได ้

(3) สําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ จํานวน 1 ฉบับ 
(4) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ 1 

ฉบับ 
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) 
(6) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
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6. เง่ือนไขในการสมัครคัดเลือก 
ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีท่ีมี
การผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร  หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่ตรง
ตามคุณวุฒิ หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน 

เวลา สถานท่ีคัดเลือกให้ทราบภายในวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และเว็บไซด์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช www.nakhoncity.org 

 

8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการสอบไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
 

10. การประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลําดับจาก

ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีผู้ท่ีได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปีนับจาก
วันประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 

11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
11.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับในบัญชีผู้ผ่านการ

คัดเลือกโดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนั้น ตามท่ีระบุในข้อ 1 
11.2 ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมีตําแหน่ง

ว่างเพ่ิมอีก เทศบาลนครนครศรีธรรมราชอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้รับได้รับการคัดเลือกท่ีเหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะ
ดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได ้

 

12. การรับโอนผู้ได้รับคัดเลือก 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะไม่รับโอนผู้ ท่ีได้รับคัดเลือกท่ีเป็นข้าราชการหรือ

พนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

13. เง่ือนไข ข้อความอ่ืน ๆ ท่ีผู้สมัครควรทราบ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตําแหน่ง

ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืน ๆ เว้นแต่ลาออกจาก
ราชการ 
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดําเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค 
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือ มีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันนี้ 
โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชทราบด้วย 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  31 สิงหาคม พ.ศ.2561 
 
 

 
(นายพงศ์สินธุ์  เสนพงศ์) 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

ประธานกรรมการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน 
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ภาคผนวก ก. 
หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 
-------------------------------------------- 

 
หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 

1. ด้านการประสานงาน 
1.1 ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟ้ืนฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยวะท่ีเก่ียวข้องทาง

ทันตกรรม ระดับเบื้องต้นท่ีไม่ซับซ้อน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากท่ีดีตามหลักวิชาชีพทันตกรรม 
1.2 ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพฟัน และการป้องกันโรคภายใน

ช่องปากแก่ประชาชนและผู้รับบริการ เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการมีสุขภาพฟัน และสุขภาพช่องปากท่ีดี และ
แข็งแรง 

1.3 ออกหน่วย และให้บริการทันตกรรมเคลื่อนท่ีแก่ประชาชนและผู้รับบริการ เพ่ือให้
ประชาชนและผู้รับบริการทางทันตกรรมอย่างท่ัวถึง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเบื้องต้นท่ีไม่ซับซ้อน เพ่ือให้ได้
องค์ความรู้ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ และบริบทของพ้ืนท่ี รวมถึงติดตาม
เทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานทันตกรรม เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.5 ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการยืดอายุ
การใช้งาน และให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างเต็มท่ี 

1.6 ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือบริการอ่ืน ๆ ทางด้าน
กายภาพบําบัด เพ่ือให้มีสุขภาพท่ีดีข้ึน 

1.7 รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เบื้องต้นท่ีไม่ซับซ้อนเพ่ือ
ประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสขุให้มีประสิทธิภาพ 

 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว ้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้คําแนะนําตอบปัญหา และชี้แจง เก่ียวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุขในระดับ

เบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถนําไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากท่ีด ี

4.2 จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเพ่ือให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนด แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการ ต่าง ๆ  

4.3 สอน นิเทศ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุขแก่
นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติหน้าท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


