
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ที ่ ๒๓๐/๒๕๕๙   

เรื่อง  ก าหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   

อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
.......................................... 

 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติ งานของพนักงานส่วนต าบลและ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม)  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   ฉะนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  ค าสั่ง  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของทางราชการ  และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  จึงมอบหมายให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้  

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาภรณ์  ชามะรัตน์   ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง  ๔๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒    รักษาราชการแทนหัวหน้า 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้า ก ากับดูแลรับผิดชอบและบังคับบัญชาสั่งการภายในส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานการสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การควบคุม
ป้องกันโรค งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการบริการด้านสาธารณสุข  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ  
๓  งาน  ดังนี้ 

 

๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๑.๑   นางสาวปพิชญา  ดวงจันแดง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๑) งานด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

  ๒) งานบริหารจัดการขยะในชุมชน 
-  ๒  - 

 

  ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
๒.๑  นางสาวปพิชญา  ดวงจันแดง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 



  ๑) รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองบัว 
  ๒) เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓. งานรักษาความสะอาด 
๓.๑  นายประกาศ ดวงสีชัย พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑) ท าหน้าขับรถเก็บขนขยะ จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวให้สะอาดเรียบร้อย 
 ๒) ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์เก็บขยะให้อยู่ในสภาพดี 

  ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๒  นายทรงฤทธิ์  สังขะธรรม  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้ 

 ๑) ท าหน้าขับรถเก็บขนขยะ จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวให้สะอาดเรียบร้อย 
 ๒) ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์เก็บขยะให้อยู่ในสภาพดี 

  ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๓  นายเกษม  ค าสีโห  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้ 

 ๑) ท าหน้าขับรถเก็บขนขยะ จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวให้สะอาดเรียบร้อย 
 ๒) ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์เก็บขยะให้อยู่ในสภาพดี 

  ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๔  นายวิชัย  บุญหาญ  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้ 

 ๑) ท าหน้าขับรถเก็บขนขยะ จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวให้สะอาดเรียบร้อย 
 ๒) ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์เก็บขยะให้อยู่ในสภาพดี 

  ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่งานให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว โดยทันที 

 

-  ๓  - 
 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

    สั่ง  ณ  วันที่   ๖   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

(นายหนูคล้าย  ค ามุลนา) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 



ส าเนาคู่ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ที ่ ๒๓๐/๒๕๕๙   

เรื่อง  ก าหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   

อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
.......................................... 

 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม)  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 



   ฉะนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  ค าสั่ง  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของทางราชการ  และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  จึงมอบหมายให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้  

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาภรณ์  ชามะรัตน์   ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง  ๔๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒    รักษาราชการแทนหัวหน้า 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้า ก ากับดูแลรับผิดชอบและบังคับบัญชาสั่งการภายในส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานการสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การควบคุม
ป้องกันโรค งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการบริการด้านสาธารณสุข  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ  
๓  งาน  ดังนี้ 

 

๔. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๑.๑   นางสาวปพิชญา  ดวงจันแดง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๑) งานด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

  ๒) งานบริหารจัดการขยะในชุมชน 
-  ๒  - 

 

  ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
๒.๑  นางสาวปพิชญา  ดวงจันแดง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  ๑) รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองบัว 
  ๒) เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖. งานรักษาความสะอาด 
๓.๑  นายประกาศ ดวงสีชัย พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑) ท าหน้าขับรถเก็บขนขยะ จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวให้สะอาดเรียบร้อย 
 ๒) ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์เก็บขยะให้อยู่ในสภาพดี 

  ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๒  นายทรงฤทธิ์  สังขะธรรม  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้ 

 ๑) ท าหน้าขับรถเก็บขนขยะ จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวให้สะอาดเรียบร้อย 
 ๒) ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์เก็บขยะให้อยู่ในสภาพดี 

  ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๓.๓  นายเกษม  ค าสีโห  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้ 

 ๑) ท าหน้าขับรถเก็บขนขยะ จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวให้สะอาดเรียบร้อย 
 ๒) ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์เก็บขยะให้อยู่ในสภาพดี 

  ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๔  นายวิชัย  บุญหาญ  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้ 

 ๑) ท าหน้าขับรถเก็บขนขยะ จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวให้สะอาดเรียบร้อย 
 ๒) ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์เก็บขยะให้อยู่ในสภาพดี 

  ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่งานให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว โดยทันที 

 

-  ๓  - 
 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

    สั่ง  ณ  วันที่   ๖   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

(นายหนูคล้าย  ค ามุลนา) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 
 
 
 
 …………………………….……ผู้ร่าง 

………………………….……...ผู้พิมพ์ 
...................................รองปลัด อบต. 
รก.แทน หัวหน้าส่วนกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
........................................ปลดั อบต. 
 


