แนวทางการจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของทันตแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ
ประจาปี พ.ศ. 2562
เลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนแบบเลือกจังหวัด

ไม่ให้ มีการแลกพื้นที่เมื่อสิ้นสุดการเลือกพื้นที่แล้ว
ช่วงเวลาประนีประนอมของรอบที่ 1 กาหนดเป็น 2 ช่วงๆ ละ 15 นาที
มีกรรมการฯ จากกลุ่มบริหารงานบุคคล จานวน 2 คน
เป็นผู้ควบคุมดูแลการดาเนิน การจับสลากเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
และมีกรรมการฯ ซึ่งเป็นนักศึกษาทันตแพทย์
ที่อยู่ระหว่างการศึกษา จานวน 80 คน
ให้มีการทดลองเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
และเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 – 16.00 น.
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

(เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) โดยดาเนินการเช่นเดียวกับการเลือกพื้นที่จริง
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ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
1. ทันตแพทย์ลงทะเบียนตามมหาวิทยาลัย
และรับบัตรเลือกพื้นที่(สีเขียว) เวลา 07.30-08.00 น.
2. ดาเนินการเลือกพื้นที่ เริ่มเวลา 8.30 น.
2.1 กรรมการฯ ประกาศโควตาให้ทราบ
2.2 ทันตแพทย์เลือกลงพื้นที่ใน บัตรสีเขียว ยื่นให้กรรมการฯ
พร้อมลงลายมือชื่อใน ใบสรุป 1 (A4-สีขาว)
และให้ทันตแพทย์เก็บ บัตรสีเขียว ไว้
2.3 ทันตแพทย์สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่เลือกไว้ได้ ภายในระยะเวลา 30 นาที
โดยให้ขีดทับจังหวัดที่เลือกใน บัตรสีเขียว ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
และแจ้งกรรมการฯ ประจาจุดที่เลือกพื้นทีไ่ ว้เดิม
เพื่อตัดชื่อออกจากลาดับในใบสรุป 1 (A4-สีขาว
โดยให้กรรมการฯ ทาเครื่องหมาย ในบัตรสีเขียวช่องเปลี่ยนฯ
พร้อมประทับตราลายเซ็นรับรอง
และเมื่อมาเพิ่มชื่อในพื้นที่ท่ีเลือกใหม่
ให้ระบุพ้ืนที่ท่ีเลือกในบัตรสีเขียว
พร้อมลงลายมือชื่อในใบสรุป 1 (A4-สีขาว) ให้ปฏิบัติเหมือนข้อ 2.2
ในช่วง 5 นาที ก่อนหมดเวลาการเลือกพื้นที่
ทันตแพทย์สามารถถอนชื่อออกจากพื้นที่ที่เลือกได้ทันที โดยไม่ต้องต่อคิว
ในขณะดาเนินการฯ มีการรายงานสถานการณ์ การเลือกพื้นที่ (Real Time) ในแต่ละพื้นที่
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2.4 ครบเวลา 30 นาที กรรมการ ฯ ประกาศจานวนพื้นที่ที่เลือกให้ทราบ
2.4.1 หากเลือกพื้นที่ ครบ ตามจานวนที่กาหนด

หรือเลือกพื้นที่ น้อยกว่าจานวนที่กาหนด

ถือว่าได้รับการจัดสรรตามพื้นที่ที่เลือก
กรรมการฯ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลของทันตแพทย์ที่ได้รับจัดสรรพื้นที่
โดยทาเครื่องหมาย  ใน บัตรสีเขียว ช่องได้พื้นที่
พร้อมประทับตราลายเซ็นรับรอง
และคืน บัตรสีเขียว ให้ทันตแพทย์ที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่เพื่อรับหนังสือส่งตัว
2.4.2 การรับหนังสือส่งตัว

 ทันตแพทย์ที่ได้รับพื้นที่ลงชื่อในใบสรุป 1 (A4-สีขาว) /ใบสรุป 2 (A4-สีเหลือง)
และรับบัตรสีเขียว คืน

 กรรมการฯ นาใบสรุป 2 (A4-สีเหลือง) พร้อมทันตแพทย์ถือ บัตรสีเขียว
ไปรับหนังสือส่งตัวที่จุด รับหนังสือส่งตัว
โดยทันตแพทย์ต้องมี บัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา แสดงตน
2.4.3 กรณีเลือกพื้นที่เกินจานวนที่กาหนด
ให้ทันตแพทย์ถือ บัตรสีเขียว เพื่อเตรียมเข้าสู่รอบประนีประนอมต่อไป
3.รอบประนีประนอม ใช้เวลา 30 นาที
15 นาทีแรก ในรอบนีใ้ ห้ทันตแพทย์ที่เลือกพื้นที่ในส่วนที่ เกินจานวน

สามารถถอนชื่อได้อย่างเดียว โดยมาแจ้งถอนชื่อที่กรรมการฯ ประจาจุดที่เลือกพื้นที่
และให้ปฏิบัติเหมือนข้อ 2.3 กรรมการ ฯ ประกาศจานวนให้ทราบ
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แต่ถ้าหากหลังจากที่เริ่มแล้วยังไม่มีทันตแพทย์คนใดถอนตัว
กรรมการ ฯ จะทาการประกาศ ภายหลังจากประกาศแล้ว
ยังไม่มีทันตแพทย์คนใดถอนตัวจะถือว่าผ่านในรอบนี้ไป
15 นาทีหลัง ในรอบนีใ้ ห้ ทันตแพทย์ที่ถอนตัวในรอบประนีประนอม

และผู้ที่ยังไม่ได้ลงชื่อเลือกพื้นที่ สามารถเลือกพื้นที่ในส่วนของจังหวัดที่ยังรับไม่ครบได้
โดยให้ปฏิบัติเหมือนข้อ 2.2

ถ้าหากทันตแพทย์ได้ทาการเลือกพื้นที่จนครบหมดแล้ว
ให้ดาเนินการต่อในรอบถัดไป

*** ห้ามไปลงชื่อในจังหวัดที่ได้รับครบตามจานวนและจังหวัดที่รับเกินจานวนแล้ว
4. หลังหมดรอบประนีประนอม กรรมการ ฯ ประกาศจานวนให้ทราบ
กรณีได้พื้นที่ครบตามจานวนหรือน้อยกว่าจานวน ให้ปฏิบัติเหมือน ข้อ 2.4.1 และ 2.4.2
กรณีเกินจานวน (กรรมการฯ ไม่ต้องประทับตราลายเซ็นรับรองใน บัตรสีเขียว)
ให้กรรมการฯ นารายชื่อตาม ใบสรุป 1 (A4-สีขาว)
พร้อมทันตแพทย์ถือ บัตรสีเขียว ไปจับสลากเลือกพื้นที่ โดยวิธีการจับ ลูกปิงปอง
กรณีมีการถอนพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรภายหลังจากการเลือกพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว
พื้นที่นั้นจะไม่ได้รับการจัดสรรทันตแพทย์ไปทดแทน

5. จานวนพื้นที่ที่จัดสรรในรอบต่อไปให้ใช้พื้นที่ที่คงเหลือในรอบที่ผ่านมา
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โดยใช้วิธีการเลือกเช่นเดียวกับ รอบที่ 1
6. วิธีการจับลูกปิงปอง
6.1 ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการจับลูกปิงปอง
6.2 กรรมการฯ แจ้งจานวนโควตาที่เกินให้ทราบ
และเรียกรายชื่อทันตแพทย์ตามจังหวัด
เพื่อจับลูกปิงปองโดย
ผู้จับลูกปิงปองต้องเป็นเจ้าของบัตรสีเขียว
หรือผู้แทนต้องมีใบยินยอมและบัตรประชาชนมาแสดงตน
6 .3 ในการจั บ ลู ก ปิ ง ปองจะมี ห ลั ก หน่ ว ยและหลั ก สิ บ

แต่ ล ะคนจะจั บ 1 คน/1 ลู ก
โดยจั บ ที ล ะลู ก ทั้ ง หลั ก หน่วยและหลักสิบ (ให้จับหลักหน่วยก่อน)
เมื่อจับแล้วจะมีการประกาศคะแนน และลงคะแนนใน ใบสรุป 1 (A4-สีขาว)
6.4 ทันตแพทย์ ผู้ได้พื้ น ที่จะได้รับคะแนนมากสุ ดเรียงตามลาดับ
จนครบโควตาที่กาหนด

หากพบว่ามีผู้ ได้คะแนนเท่ากันแต่เกินจานวนโควตาที่กาหนด
ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันนั้นต้องมาจับลูกปิงปองอีกครั้ง
ตามกติกาเดิมเพือ่ ให้ได้จานวนที่ต้องการ
7. ทันตแพทย์ที่ ไม่ได้เลือกพื้นที่ในรอบที่ 1 ให้รอการจัดสรรในรอบต่อไป
8. การติ ด ต่ อ กรรมการฯ ทุ ก ครั้ ง ให้ แ สดงสิ ท ธิ โ ดยใช้ บั ต รสี เ ขี ย ว ร่ ว มกั บ
บัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 -13.00 น.
(อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

กติกาที่ต้องถือปฏิบัตใิ นการเลือกพื้นที่ปฏิบตั งิ านชดใช้ทุน
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ของทันตแพทย์ผู้ทาสัญญา ประจาปี 2562
1. บัตรสีเขียว ต้องเก็บรักษาไว้กับตัวทันตแพทย์ อย่าให้สูญหาย
2. ขอความร่วมมือในการเลือกพื้นที่ด้วยความเป็นระเบียบ
3. การติดต่อกับกรรมการฯ ต้องแสดงบัตรสีเขียว ของทันตแพทย์ ร่วมกับ
บัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา ทุกครั้ง
4. ภายหลังสิ้นสุดเวลาในแต่ละรอบ และทันตแพทย์ที่ได้รับการจัดสรรลงในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์จังหวัดที่ได้ในทุกกรณี และ ทุกรอบ
ของขั้นตอนการดาเนินการเลือกพื้นที่
หากมีการสละสิทธิ์จะหมายถึงตาแหน่งนั้น ถูกยกเลิกไป
และ ผู้ที่สละสิทธิ์จะหมดสิทธิในการเข้ารับการเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานในรอบต่อๆ ไป
โดยต้องไปขอรับและกรอกแบบคาขอสละสิทธิก์ ารปฏิบัติงานชดใช้ทุนฯ
เพื่อแสดงความจานงขอชดใช้ทุนเป็นเงินแทนการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ทันตแพทย์ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ 2.4.1 และ 2.4.2
ในเอกสารขั้นตอนการเลือกพื้นที่ที่เคยได้รับ กล่าวคือ
นาบัตรสีเขียวให้กรรมการฯ ทาเครื่องหมายในช่องได้พื้นที่
ประทับตราลายเซ็นรับรองก่อนนาไปเข้ากระบวนการรับหนังสือส่งตัว
ทันตแพทย์ที่ได้รับการจัดสรรดาเนินการ
ลงชื่อในใบสรุป 1 (A4-สีขาว) ใบสรุป 2 (A4-สีเหลือง) และรับบัตรสีเขียวคืน
กรรมการฯ นา ใบสรุป 2 (A4-สีเหลือง) พร้อมทันตแพทย์ถือ บัตรสีเขียว
รับหนังสือส่งตัวที่จุดรับหนังสือส่งตัวโดยมี บัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา แสดงตน

5. หากไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.4.1 และ 2.4.2

7
กรรมการฯ ประจาหน่วยจะประกาศ เพื่อเรียกตัวให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรร
แสดงตัวและลงชื่อให้เรียบร้อยก่อนการดาเนินการเลือกพื้นที่รอบถัดไป
6. หากมีปัญหารีบแจ้งกรรมการฯ จากกลุ่มบริหารงานบุคคลทราบทันที (มีป้ายชื่อกากับ)
7. หากพบปัญหาการทุจริต จะถูกปรับไม่ไห้เข้ารับการจัดสรรในรอบนั้น
8. การแสดงความจานงขอชดใช้ทุนเป็นเงินแทนการปฏิบัติงาน
ให้แจ้งกรรมการฯ จากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เพื่อรับแบบคาขอสละสิทธิ์การปฏิบัติงานชดใช้ทุนฯ
9. กรณีมาเลือกพื้นที่แทนต้องมี ใบแสดงความยินยอมมอบอานาจของทันตแพทย์
พร้อมหลักฐานของผู้มอบ และผู้รับมอบอานาจ
10. กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในขณะการดาเนินการเลือกพื้นที่ เช่น ไม่สามารถตามตัว ทันตแพทย์ที่
ได้รับการจัดสรรให้มาลงชื่อได้ ให้กรรมการฯ แจ้งประธานคณะกรรมการผู้แทนทันตแพทย์
8 สถาบัน เพื่อทาการหยุดเวลา จากนั้นให้คณะกรรมการฯทาการหารือร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไข
และตัดสินปัญหาดังกล่าว
11. หากทันตแพทย์มาสายเกินกว่าเวลาในการเลือกพื้นที่ในรอบแรก ให้เริ่มเลือกพื้นที่ได้ในรอบ
ถัดไป

....................................................................................................................................................

หน้าที่ของกรรมการจับสลากเลือกพื้นทีป่ ฏิบตั งิ านชดใช้ทุนของทันตแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ
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 กรรมการฯ จากกลุ่มบริหารงานบุคคล ทาหน้าที่ ควบคุมดูแลการดาเนินการจับสลากเลือกพื้นที่ฯ

 กรรมการฯ ซึ่งเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาจานวน 80 คนมีหน้าที่ดังนี้
1. รับลงทะเบียน และแจกบัตรเลือกพื้นที่ (สีเขียว) ของทันตแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ ปี 2561
2. ประจาจุดตัดโควตา Real Time จานวน 2 คน โดยแบ่งเป็น 2 จุด (เขต 1-6 และเขต 7-12
จุดละ 1 คน ทาหน้าที่ ดังนี้
 บันทึกข้อมูล จานวนทันตแพทย์ที่เลือกพื้นที่ฯ ของจังหวัดต่างๆ เพื่อรายงาน
สถานการณ์การเลือกพื้นที่ ในแต่ละจังหวัด (Real Time)โดยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านจอ LCD
 ตัดโควตาในแต่ละรอบเพื่อรายงานโควตาในรอบถัดไป
โดยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านจอ LCD
3. ประจาจุดเลือกพื้นที่ จานวน 78 คน โดยแบ่งเป็น 6 จุด ๆ ละ ๑๐ - 13 คน
โดยแต่ละจุดทาหน้าที่ ดังนี้
3.1 รายงานข้อมูลจานวนทันตแพทย์ที่เลือกพื้นที่ของจังหวัดต่างๆ
(ตามจุดที่รับผิดชอบ) ให้กรรมการฯ ประจาจุดตัดโควตา Real Time (ตามเขต)
เพื่อรายงานสถานการณ์การเลือกพื้นที่ในแต่ละจังหวัด
3.2 รับบัตรสีเขียวของทันตแพทย์ฯที่เลือกพื้นที่ของจังหวัดต่างๆ
(ตามจุดที่รับผิดชอบ) โดยให้ทันตแพทย์ฯ ลงลายมือชื่อในใบสรุป 1 (A๔-สีขาว)
และตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนรายละเอียดใน บัตรสีเขียวและใบสรุป 1 (A๔-สีขาว)
แล้วคืนบัตรสีเขียว ให้เจ้าของ

3.3 กรณี ทันตแพทย์เปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงาน
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ต้องตัดชื่อออกจากลาดับในใบสรุป 1 (A๔-สีขาว) และขีดทับจังหวัดที่เลือกใน บัตรสีเขียว
โดยให้ทาเครื่องหมาย ใน บัตรสีเขียว ช่องเปลี่ยนฯ และให้กรรมการฯประทับตราลายเซ็น
รับรองด้วย
3.4 กรณีมี ผู้เลื อกพื้นที่ ครบตามจ านวนที่ ก าหนด หรื อเลื อกพื้ นที่ น้ อยกว่ าจ านวนที่
กาหนด
ถือว่าได้รับการจัดสรรตามพื้นที่ที่เลือก กรรมการฯ ต้องตรวจสอบความถูกต้องในการลงข้อมูลของ
ทันตแพทย์ทไี่ ด้รับจัดสรรพื้นที่ ดังนี้
 ทันตแพทย์ที่ได้รับพื้นที่ลงชื่อในใบสรุป 1 (A๔-สีขาว) ใบสรุป ๒ (A๔-สีเหลือง)
และให้กรรมการฯ ทาเครื่องหมาย  ใน บัตรสีเขียว ช่องได้พื้นที่พร้อมประทับตราลายเซ็นรับรองด้วย
 กรรมการฯ น า ใบสรุ ป 1 (A๔-สี ข าว) ไปส่ ง ที่ จุ ด ตั ด โควตากลาง เพื่ อ ให้
กรรมการฯ ประจาจุดตัดโควตาสรุปโควตาคงเหลือ
 กรรมการฯ นาใบสรุป ๒ (A๔-สีเหลือง) พร้อมทันตแพทย์ถือบัตรสีเขียวไปรับ
หนังสือส่งตัวที่จุดรับหนังสือส่งตัว โดยทันตแพทย์ต้องมีบัตรประชาชน/บัตรนักศึกษาแสดงตน
3.5 กรณีมีผู้เ ลือ กพื้น ที่ เ กิน จานวนที่กาหนด และเมื่อ หมดเวลาดาเนิน การ ในรอบ
ประนีประนอม (เฉพาะรอบที่ 1) แล้วให้ดาเนินการดังนี้
 กรณีได้พื้นที่ครบตามจานวนหรือน้อยกว่าจานวนที่กาหนดให้ปฏิบัติเหมือนข้อ 3.4
 กรณีเกินจานวน กรรมการฯ นารายชื่อตาม ใบสรุป ๑ (A๔-สีขาว)
พร้อมทันตแพทย์ถือ บัตรสีเขียว ไปจับสลากเลือกพื้นที่โดยวิธีการจับลูกปิงปอง
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3.6 การจับลูกปิงปอง (แบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม)
 แจ้งจานวนโควตาที่เกินให้ทราบ และเรียกรายชื่อ ทันตแพทย์ตามจังหวัด
เพื่อจับลูกปิงปอง โดยตรวจสอบผู้จับลูกปิงปองต้องเป็นเจ้าของบัตรสีเขียวหรือผู้แทนต้องมี
ใบยินยอมและบัตรประชาชน มาแสดงตน
 ถือกล่องลูกปิงปองจะมีหลักหน่วยและหลักสิบ เมื่อจับแล้วจะมีการประกาศ
คะแนน และลงคะแนนในใบสรุป 1 (A๔-สีขาว) ให้ทราบ
ผู้ได้พื้นที่จะได้รับคะแนนมากสุดเรียงตามลาดับจนครบโควตาที่กาหนด
หากพบว่ามีผู้ได้คะแนนเท่ากัน แต่เกินจานวนโควตาที่กาหนด
ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันนั้นต้องมาจับลูกปิงปองอีกครัง้
ตามกติกาเดิมเพื่อให้ได้จานวนที่ต้องการ

ดาเนินการจนกว่าทันตแพทย์ ฯ ทุกคนจะได้พื้นที่ครบ

