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เรื่อง  ก ำหนดแบ่งงำนและมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
ของ  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว   

อ ำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหำสำรคำม 
................................. 

 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล             
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม)  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   ฉะนั้น  เพ่ื อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติ ราชการเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย                 
มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  ค าสั่ง  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของทางราชการ  
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  จึงมอบหมายให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้  

 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาภรณ์  ชามะรัตน์  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง  ๔๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้า ก ากับดูแลรับผิดชอบและบังคับบัญชาสั่งการภายในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่บริหารงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหน้า     
ที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานพิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน
มอบหมาย วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล            
และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ    
หลายด้านเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เช่น การให้บริการสาธารณสุขหลายด้าน ได้แก่ การให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน   
(รถกู้ชีพ) การควบคุมโรค การสุขาภิบาล และอ่ืนๆ การวางแผนนิเทศติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข     
การเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่และฝึกอบรมการสุขศึกษา การประสานงานและส นับสนุนการวางแผน              
การจัด รูปปรับปรุงองค์กร การวางแผนก าลังคนและงบประมาณการสาธารณสุข และบริหารทรัพยากรด้านต่างๆ 
การจัดให้มีและสนับสนุนการก าหนดโยบายสาธารณสุข การก าหนดและพัฒนามาตรฐานและกลวิธีการด าเนินงาน
สาธารณสุข เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจ้งเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานหน้าที่ พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ ท าความเห็น 
สรุป รายงาน เสนอแนะและด าเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญพิเศษเกี่ยวกับสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่สังกัด ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ  

๓  งาน  ดังนี้ 
 

๑. งำนบริกำรสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ นางสาวชลธิชา  อันหนองกุง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน   

            สาธารณสุขมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๑) งานด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

  ๒) งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและเหตุร าคาญ 
  ๓) งานควบคุมการประกอบการคา้ที่ น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  4) งานคุ้มครองผู้บริโภค 
  5) งานการจัดตั้งตลาด 
  6) งานอาชีวอนามัย 
  7) งานรับ เรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้บริการของงานรักษาความ สะอาด 
  8) ตรวจสอบและพิจารณาในการขอถัง ขยะ และการตั้งถังขยะในชุมชน 
    10) จัดท าทะเบียนข้อมูลงานใบอนุญาต ใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ 
    11) เก็บรวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ จัดระเบียบเอกสาร ให้สมารถให้บริการ ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและแจ้ง เตือนผู้ประกอบการให้มาด าเนินการยื่ น ขอรับ/ต่อใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติฯ 
          12) จัดท าฎีกาเบิกจา่ย เงินงบประมาณต่างๆ ของกอง สาธารณสุข พร้อมทั้งติดต่อประสานงานที่ 
เกี่ยวข้อง  
          13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามท่ี ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒. งำนบริหำรงำนสำธำรณสุข 
๒.๑  นางสาวชลธิชา  อันหนองกุง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน  

สาธารณสุขมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  ๑) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขอ่ืนๆ 
  ๒) เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
        4) งานป้องกันและควบคุมโรค 
  5) งานสุขศึกษา 
  6) งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
  7) งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  8) งานกู้ชีพกู้ภัย จัดท าตารางการปฏิบัติงานของกู้ชีพ ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานที่ประจ า
ภายในศนูย์กู้ชีพกู้ภัยของ อบต.หนองบัว 
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๓. งำนรักษำควำมสะอำด 
๓.๑  นายประกาศ ดวงสีชัย พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ มีหน้าที่        

ความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๑) ท าหน้าขับรถเก็บขนขยะ จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวให้สะอาดเรียบร้อย 
 ๒) ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์เก็บขยะให้อยู่ในสภาพดี 

  ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๒  นายทรงฤทธิ์  สังขะธรรม  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ มีหน้าที่    
ความรับผิดชอบดังนี้ 

 ๑) ท าหน้าขับรถเก็บขนขยะ จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวให้สะอาดเรียบร้อย 
 ๒) ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์เก็บขยะให้อยู่ในสภาพดี 

  ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๓  นายเกษม  ค าสี โห  พนักงานจ้างทั่ วไป ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ มีหน้าที่           
ความรับผิดชอบดังนี้ 

 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 ตามระเบียบแบบแผน    
ของทางราชการ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว โดยทันที 
 

 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

    สั่ง  ณ  วันที่    1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 

 
 
 

                            (นายทรัพย์อนันต์   วรรณสาน) 
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 
 
 


