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ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
----------------------------------------------------------------------

ด้ว ยเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช อํา เภอเมือ งนครศรี ธ รรมราช จัง หวัด นครศรีธ รรมราช
จะดําเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้
เป็นพนักงานเทศบาล ในตําแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กองการแพทย์ ฉะนั้น อาศัย อํา นาจตามความในข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน
พ.ศ.2561 ลงวัน ที่ 31 มกราคม 2561 จึ ง ประกาศรับ สมั ค รคัด เลื อ กกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษที่ ไ ม่ จํ า เป็ น ต้ อ ง
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ในคุณวุฒิที่ ก.ท.กําหนดให้คัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตํา แหน่งทันตแพทย์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช
กองการแพทย์ จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,570 บาท (ปริญญาในสาขาวิชาหรือทางทันตแพทยศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้น 1 จากทันตแพทยสภา)
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามที่ ก.ท. กําหนด
2. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
ตําแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 21-2-13-3613-003 ฝ่ายบริการ
การแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองการแพทย์
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบตั ิของตําแหน่ง
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก)
4. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวั ด นครศรีธ รรมราช เรื่ องหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ย วกับ การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง
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(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ ก.ท. ประกาศกําหนด ดังนี้
• โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม
• วัณโรคในระยะอันตราย
• โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
• โรคติดยาเสพติดให้โทษ
• โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามมาตรฐานทั่ว ไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เ ป็น ผู้เ คยต้องรับ โทษจํา คุกโดยคํา พิพากษาถึงที่สุด ให้จํา คุกเพราะ
กระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เ ป็น ผู้เ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรั ฐ วิส าหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ (7) (9) (10) หรือ (14) อาจ
พิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ สําหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ (11) หรือข้อ (12) ถ้าผู้นั้นออกจากงาน
หรือราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ (13) ถ้าผู้นั้นออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปี
แล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับปริญญา ในสาขาวิชาหรือทางทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้น 1 จากทันตแพทยสภา
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
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5. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
5.1 สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 0 7534 2880 – 2 ต่อ 104
5.2 ระยะเวลารับสมัคร
รับ สมัครตั้งแต่วัน ที่ 17 กัน ยายน 2561 – 5 ตุลาคม 2561 ในวัน และเวลา
ราชการ ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.
5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ในวัน
สมัคร เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้
ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
5.4 เอกสารและหลักฐานทีต่ ้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับ
สมัครคัดเลือก พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา และไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และ
สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัต รของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบีย บ
เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 5 ตุลาคม 2561
กรณียังไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้
นําหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในกําหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนได้
(3) สําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ 1
ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร)
(6) สํา เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสํา คัญ การสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
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6. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่ตรง
ตามคุณวุฒิ หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน
เวลา สถานที่ คั ด เลื อ กให้ ท ราบภายในวั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2561 ณ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ เ ทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และเว็บไซด์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช www.nakhoncity.org
8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
10. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลําดับจาก
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปีนับจาก
วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
11.1 ผู้ได้รับการคัด เลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลํา ดับ ในบัญ ชีผู้ผ่า นการ
คัดเลือกโดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุในข้อ 1
11.2 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมีตําแหน่ง
ว่างเพิ่มอีก เทศบาลนครนครศรีธรรมราชอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้รับได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะ
ดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
12. การรับโอนผู้ได้รับคัดเลือก
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช จะไม่ รั บ โอนผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กที่ เ ป็ น ข้ า ราชการหรื อ
พนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
13. เงื่อนไข ข้อความอื่น ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ที่ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยห้ามโอนไปส่ว นราชการอื่น ๆ เว้น แต่ลาออกจาก
ราชการ
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดําเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือ มีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันนี้
โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชทราบด้วย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561

(นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ประธานกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน
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ภาคผนวก ก.
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
-------------------------------------------หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิช าการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการประสานงาน
1.1 ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้องทาง
ทันตกรรม ระดับเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีตามหลักวิชาชีพทันตกรรม
1.2 ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพฟัน และการป้องกันโรคภายใน
ช่องปากแก่ประชาชนและผู้รับบริการ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการมีสุขภาพฟัน และสุขภาพช่องปากที่ดี และ
แข็งแรง
1.3 ออกหน่ว ย และให้บ ริการทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ป ระชาชนและผู้รับ บริการ เพื่อให้
ประชาชนและผู้รับบริการทางทันตกรรมอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ได้
องค์ความรู้ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ และบริบทของพื้นที่ รวมถึงติดตาม
เทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืดอายุ
การใช้งาน และให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่
1.6 ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น ดู แ ลรั ก ษา ฟื้ น ฟู สุ ข ภาพประชาชน หรื อ บริ ก ารอื่ น ๆ ทางด้ า น
กายภาพบําบัด เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
1.7 รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนเพื่อ
ประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํา งานที่รับ ผิด ชอบร่ว มดํ า เนิน การวางแผนการทํ า งานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คําแนะนําตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุขในระดับ
เบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนําไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี
4.2 จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเพื่อให้
สอดคล้ อ งและสนับ สนุ น ภารกิจ ของหน่ ว ยงาน และใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณากํ า หนด แผนงาน หลั กเกณฑ์
มาตรการ ต่าง ๆ
4.3 สอน นิเทศ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุขแก่
นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

