
 

 

 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีด ำเนินกำรคัดเลือกทันตำภิบำลดีเด่น 

สมำคมทันตำภิบำลแห่งประเทศไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
…………………………………. 

ด้วยสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย  จะด าเนินการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับทันตาภิบาลในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักอนามัยกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทย  โดยมีข้อก าหนด ดังนี้                                                                                   
 
คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับกำรคัดเลือก  
 ๑. ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข  
(ทันตำภิบำล) หรือเปลี่ยนต ำแหน่ง แต่ยังคงท ำงำนเดิมอยู ่
 ๒. มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 
๒๕๖๐  
 ๓. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างด าเนินการทางวินัยใด ๆ   
 ๔. กรณีลูกจ้างชั่วคราว หรืออัตราจ้างเหมาบริการ ภายใน ๕ ปีนับถึงวันยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือกไม่
เคยกระท าผิดตามสัญญาจ้าง 
 ๕. เป็นสมาชิกของสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยตลอดชีพไม่น้อยกว่า   ๑   ปี          นับถึงวันที่ 
30  กันยายน  ๒๕๖๐  
  
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกทันตำภิบำลดีเด่น ประกอบด้วย 

๑. คุณลักษณะ ได้แก่ 
  ๑.๑ การครองตน หมายถึง  การประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม  จริยธรรม 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกระทรวงสาธารณสุขหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น          การปฏิบัติตนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม  การพัฒนาตนเอง  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
กฎ ระเบียบ และวิธีการ ที่ก าหนด จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในหน่วยงาน 
  ๑.๒ การครองคน หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงาน มีจิต
อาสาในการให้บริการ  ให้บริการด้วยความเต็มใจและเสมอภาค  มีความเสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตน ทั้งในและ
นอกเวลาราชการ  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง    
  ๑.๓ การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ เต็ม
ใจ       มีปฏิภาณไหวพริบในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี สั่งสม
ประสบการณ์และความช านาญอย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน มากกว่าผู้อ่ืนอย่าง
เด่นชัด 
 ๒.  ผลงำนดีเด่น  หมำยถึง มีผลงำนเชิงประจักษ์ดีเด่นเป็นที่ยอมรับ ได้รับกำรยกย่องหรือเป็นผลงำน
ที่มีส่งผลดีต่อสุขภำพช่องปำกของประชำชน         



 

 

 
           ๓.รำงวัลที่ได้รับ หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่นเป็นที่ยอมรับ และได้รับรางวัล  เช่น โล่ รางวัล  
เหรียญรางวัล หรือเกียรติบัตร ฯลฯ 
 
วิธีด ำเนินกำรคัดเลือก 

๑. สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย แจ้งคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการคัดเลือกทันตาภิ
บาลดีเด่นประจ าปี๒๕๖๐    ส่งให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข    กองทันตสาธารณสุข 
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือประชาสัมพันธ์ การ
คัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดทราบทั่วกัน   
 ๒. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) หรือผู้ที่เปลี่ยนต ำแหน่ง  แต่ยังคงท ำงำนเดิมอยู่ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นทันตาภิบาลดีเด่นประจ าปี๒๕๖๐ จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน  ให้
รวบรวมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   เป็นผู้คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดๆ
ละ   ๑  คน  
                กรณีทันตาภิบาลที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นทันตาภิบาล
ดีเด่นประจ าปี๒๕๖๐ จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน  ให้รวบรวมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ส่งให้กองทันต
สาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้คัดเลือกตัวแทนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน   ๑  คน  
            กรณีทันตาภิบาลที่สังกัด  อบต/เทศบาล  ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นทันตาภิบาล
ดีเด่นประจ าปี๒๕๖๐  จากหน่วยงานสังกัด อปท. ให้ส่งจังหวัดละ ๑ คน        รวบรวมเอกสารและหลักฐานการ
สมัคร ส่งใหส้มาคมฯ ตำมข้อ  ๓.๓ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.   สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จะด า เนินการคัด เลือกทันตาภิ บาลดี เด่น  ระดับประเทศ                   
และจะประกาศผลฯรายชื่ อผู้ ไ ด้ รั บการคัด เลื อกทันตาภิบาลดี เด่น  ระดับประเทศ  ทำงเ ว็ปไซต์ 
www.tantathai.org ภายในวันที่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๐ ทั้งนี้จะมีพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร     ในการ
ประชุมวิชาการของสมาคมฯ ครั้งที่  ๙ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน   ๒๕๖๐   ณ โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

        ๓. หลักฐานการสมัคร 
            ๓.๑ จัดท ำเอกสำรตำมแบบฟอร์ม เอกสำรหมำยเลข ๑-๒   พร้อมหลักฐำนผลงำนดีเด่น เช่น portfolio  
และภำพกิจกรรมส ำคัญที่เป็นประโยชน์ในกำรพิจำรณำให้ครบถ้วน จ ำนวน ๓ ชุด พร้อมส ำเนำเป็นไฟล์เอกสำร 
จ ำนวน ๑ ชุด 

  ๓.๒ แบบฟอร์มเอกสำร สำมำรถ print out ได้จำกเว็ปไซต ์www.tantathai.org 
  ๓.๓ ส่งเอกสารหลักฐานไปที่ คุณจิราพร  คงทอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนเทวบุรี ต าบลโพธ์ิเสด็จ  อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ หนังสือน าส่งจากหน่วยงาน
ต้องระบุไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน  ๒๕๖๐  หากพ้นก าหนดตามวันดังกล่าว  ถือว่าหน่วยงานนัน้สละสิทธ์ิ
ในการเสนอช่ือ 

  ๓.๔ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและประสานงานการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ได้ท่ี           
คณุจิราพร  คงทอง โทร.093-7935225 ,075-343409-10 ตอ่ 441 /คณุชลิดา  นครินทร์  โทร.084-3090652 

e-mail : jirapornna@gmail.com   id line :  deuanny585 
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