(สำเนำคู่ฉบับ)

คำสั่งเทศบำลนครสกลนคร
ที่ ๑๓๓/๒๕๖๐
เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ
พนักงำนจ้ำงทั่วไปของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

************************************
ตามคาสั่งเทศบาลนครสกลนคร ที่ ๙๖๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้รับ
โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ราย นางพัชรินทร์ มูลประถม มาดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, คาสั่งเทศบาลนครสกลนคร ที่ ๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๖๐ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นายสมโชค ศรีห ารั ก ษา หั ว หน้ าฝ่ า ยบริ ก ารสิ่ งแวดล้ อ ม (นั ก บริ ห ารงาน
สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม ระดั บ ต้น ) ให้ ด ารงต าแหน่ง ผู้ อานวยการกองสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) และ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ทาให้การมอบหมายงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนแปลง
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนั กงานจ้างทั่วไป ภายในกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของทางราชการ อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ เตรส จึงแต่งตั้ง และมอบหมายงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๑. นำยสมโชค ศรีหำรักษำ ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลำง) เลขที่ตำแหน่ง 56-06-2104-001
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม ระเบียบที่กาหนดไว้
๒. วางแผนควบคุมดูแลฝ่าย/งานต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของคณะผู้บริหาร ได้แก่
๑. ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
(๑.๑) งานส่งเสริมสุขภาพ
(๑.๒) งานสาธารณสุขชุมชน
(๑.๓) งานป้องกันและควบคุมโรค
๒. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
(๒.๑) งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑,๒
(๒.๒) งานทันตสาธารณสุข
(๒.๓) งานหลักประกันสุขภาพ

๒

๓. ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
(๓.๑) งานสุขาภิบาล
(๓.๒) งานป้องกันและควบคุมสารเสพติด
๔. ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
(๔.๑) งานรักษาความสะอาด
(๔.๒) งานพัฒนาควบคุมจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
(๔.๓) งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๔.๔) งานสัตวแพทย์
๕. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(๕.๑) งานธุรการและแผนงาน
(๕.๒) งานการเงินและพัสดุ
๓. จัดทาแผนตามโครงการบริหาร บริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น
โดยประสานแผนกับสาธารณสุข อาเภอและสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๔. ก าหนดนโยบายการปฏิ บั ติ ง าน พิ จ ารณาจั ด อั ต ราก าลั งเจ้ า หน้ า ที่ แ ละงบประมาณของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
7. ในกรณีหัวหน้าฝ่ายไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ทาหน้าที่รักษาราชการแทน
8. ในกรณีที่ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้รักษาราชการแทนตามลาดับ ดังนี้
๑. นางกาญจนา
ไพจิตรโยธี
๒. น.ส.ชุติกาญจน์
ทิพย์สุวัล
๓. น.ส.พูลทรัพย์
โน๊ตสุภา
๔. นางศิริกันยา
ดอนโคตรจันทร์
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(๑) ฝ่ำยส่งเสริมสำธำรณสุข
๒. นำงสำวพูลทรัพย์ โน๊ตสุภำ
ต ำแหน่ ง หัวหน้ ำฝ่ำ ยส่งเสริมสำธำรณสุข (นักบริหำรงำนสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม
ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-2104-004
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ในฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
๒. วางแผนงาน กาหนดแนวทางปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานจ้างให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้นของงานดังต่อไปนี้
(๒.๑) งานส่งเสริมสุขภาพ
(๒.๒) งานสาธารณสุขชุมชน

๓

(๒.๓) งานป้องกันและควบคุมโรค
๓. ในกรณีหัวหน้างานในฝ่ายลา ไม่อยู่ห รือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ทาหน้าที่ รักษา
ราชการแทน
๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑.๑ งำนส่งเสริมสุขภำพ (ว่ำง)
ให้ นำงสำวเบญจวรรณ ขันไสว
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำงำนส่งเสริมสุขภำพ
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานส่งเสริม
สุขภาพ
๒. งานด้านสุขศึกษา
๓. งานอนามัยโรงเรียน
๔. งานอนามัยแม่และเด็ก
๕. งานโภชนาการ
๖. งานสุขภาพจิต
๗. งานอนามัยเรือนจา
๘. จัดทาแผนปฏิบัติงานและทารายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก
สิ้นเดือน
๙. ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเลี่ยงเมือง
๑๐. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑.๒ งำนสำธำรณสุขชุมชน
๓. นำงสำวเบญจวรรณ ขันไสว
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนสำธำรณสุขชุมชน
เลขที่ตำแหน่ง 56-0-06-3602-005
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชาและก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจ้ า งในงาน
สาธารณสุขชุมชน
๒. จั ดตั้ ง นิ เทศ ติดตาม ให้ การสนับ สนุ นศูน ย์บ ริการสาธารณสุ ข มูล ฐานในชุมชน
(ศสมช.)
๓. พัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร สาธารณสุข
๔. งานวางแผนครอบครัว
๕. งานออกกาลังกาย
๖. งานผู้สูงอายุ
๗. จัดทาแผนปฏิบัติงานและจัดทารายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้น
เดือน
๘. ช่วยปฏิบัติงานในคลินิกเบาหวาน-ความดัน มะเร็งปากมดลูกและคลินิกสุขภาพ
เด็กดีทุกวันอังคารและวันพุธที่ศูนย์บริการสาธารณสุขนาเวงและเลี่ยงเมือง

๔

๙. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑.๓ งำนป้องกันและควบคุมโรค
๔. นำยกำญจน์ พบสมัย
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนป้องกันและ
ควบคุมโรค เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3606-002
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานป้องกันและ
ควบคุมโรค
๒. วางแผน กาหนดแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานป้องกันและควบคุมโรค
๓. งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประกอบด้วย
(๓.๑) โรคติดต่อทั่วไป
(๓.๒) โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้า
(๓.๓) โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
(๓.๔) โรคติดต่อระบบประสาท
(๓.๕) โรคติดต่อที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน
(๓.๖) โรคติดต่อที่นาโดยแมลง
(๓.๗) โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
๔. ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
๕. งานควบคุมแมลงและพาหะนาโรค
๖. การชันสูตรสาธารณสุข การเฝ้าระวังโรคและสอบสวนทางระบาดวิทยา
๗. สนับสนุน และประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรค
๘. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
๙. จัดทาแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
๑๐. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(๒) ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข
๕. นำงกำญจนำ ไพจิตรโยธี
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-2104-002
มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดู แลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างในฝ่ายบริการสาธารณสุข
๒. วางแผนงาน กาหนดแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างให้เป็นไป
ด้ว ยความเรีย บร้อย ปฏิบั ติงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ ไ ด้รับมอบหมายจากผู้ บังคับบัญ ชา และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๓. กากับดูแลและสนับสนุน งานด้านวิชาการของหน่วยงานปฐมภูมิ
๔. ในกรณี หั ว หน้ างานในฝ่ ายลา ไม่อ ยู่ หรือไม่ส ามารถปฏิ บัติ ราชการได้ให้ ทาหน้ าที่ รักษา
ราชการแทน

๕

๕. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(๒.๑) งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๑
๖. นำงรัตติกำล โพธิ์สุ
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๑
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3602-001
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ทาหน้าที่หัวหน้าพยาบาล ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างในงานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (นาเวง)
๒. กากับดูแลงานพัฒนาคุณภาพ และกิจกรรมตัวชี้วัดต่างๆ
๓. งานรักษาพยาบาล/งานชันสูตร
๔. งานวิชาการและแผนงาน
๕. งานสุขศึกษา และงานอนามัยโรงเรียน
๖. งานอุบัติเหตุและปฐมพยาบาล
๗. นักสุขภาพประจาครอบครัวชุมชน ดงพัฒนา และปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขนาเวง
๘. ทาหน้าที่แทน น.ส. ภัชรินทร์ วงศ์ศรีดา กรณีลา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๙. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๗. นำงปริศนำ เตรียมมหำเกษม
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร เลขที่ตำแหน่ง 56-06-3602-002
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ช่ว ยควบคุม บั งคั บ บั ญ ชาและก ากั บ ดู แลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานจ้างในศูน ย์บ ริก าร
สาธารณสุข 1 (นาเวง)
๒. งานรักษาพยาบาล
๓. งานเบาหวาน ความดันโลหิต
๔. งานข้อมูลข่าวสาร
๕. งาน Home Health Care (HHC)
๖. นักสุขภาพประจาครอบครัวชุมชนหนองทรายขาว และปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
นาเวง
๗. ทาหน้าที่แทน จ.อ.หญิง จามจุรี นาพงษ์ กรณีลา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๘. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๘. นำงสำวจันทร์ฉำย จำรนัย
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3602-004
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. งานรักษาพยาบาล
๒. งานอนามัยแม่และเด็ก
๓. งานวัณโรคและเอดส์
๔. งานผู้พิการ
๕. งานยาเสพติด

๖

๖. นสค. ชุมชนหนองมันปลา ๑ และปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขนาเวง
๗. ทาหน้าที่แทน น.ส.เรวดี สวนจันทร์ ในกรณีลา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๘. งานอื่นที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๙. นำงสำวภัชรินทร์ วงศ์ศรีดำ
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3602-006
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. งานรักษาพยาบาล
๒. งานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
๓. งานผู้สูงอายุ
๔. งานส่งเสริมสุขภาพและออกกาลังกาย
๕. งานบริหารเวชภัณฑ์ (main – stock)
๖. ทาหน้าที่แทน นางรัตติกาล โพธิ์สุ ในกรณีลา ไม่อยู่ หรือไม่สามารปฏิบัติราชการได้
๗. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๘. นักสุขภาพประจาครอบครัวชุมชนหนองแวง, ทางานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข (นาเวง)
(๒.๒) งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๒
๑๐. นำงสำวเรวดี สวนจันทร์
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๒
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3602-003
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (เลี่ยงเมือง)
๑. งานรักษาพยาบาล
๒. งานมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
๓. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน (EPI)
๔. นักสุขภาพประจาครอบครัวชุมชนหนองมันปลา ๒ และปฏิบัติที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเลี่ยงเมือง
๕. ทาหน้าที่แทน น.ส. จันทร์ฉาย จารนัย กรณีลา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๖. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๑. จ.อ.หญิงจำมจุรี นำพงษ์
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3602-007
มีหน้าที่รับผิดชอบ
๑. ช่วยควบคุ มบั งคับ บั ญ ชาและกากับ ดูแลการปฏิ บัติงานของพนั กงานจ้าง ในศู นย์บ ริการ
สาธารณสุข ๒ (เลี่ยงเมือง)
๒. งานรักษาพยาบาล
๓. งานสุขภาพจิต
๔. งานควบคุมและป้องกันการเผยแพร่กระจายเชื้อ
๕. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
๖. งานบริหารเวชภัณฑ์ (sub - stock)

๗

๗. นักสุขภาพประจาครอบครัวชุมชนนาเวง และปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเลี่ยงเมือง
๘. ทาหน้าที่แทน นางปริศนา เตรียมมหาเกษม ในกรณีลา หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๙. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(๒.๓) งำนทันตสำธำรณสุข
๑๒. นำงพัชรินทร์ มูลประถม
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำทีห่ ัวหน้ำงำนทันตสำธำรณสุข
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานทันตสาธารณสุข
๒. งานส่งเสริมและสนับสนุน ทางด้านวิชาการ โดยศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนด
มาตรฐานและวางแผนให้บริการ พร้อมทั้งควบคุมกากับการให้บริการทันตสาธารณสุข
๓. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ประกอบด้วย
๓.๑ งานบริการทันตสาธารณสุข
๓.๒ งานส่งเสริมทันตสาธารณสุข
๓.๓ งานทันตสาธารณสุขในชุมชนและโรงเรียน
๔. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(๒.๔) งำนหลักประกันสุขภำพ
ให้ นำงกำญจนำ ไพจิตรโยธี
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำงำนหลักประกันสุขภำพ
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-2104-002
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. การบริหารจัดการทั่วไป ทั้งด้านธุรการ ด้านเงินและบัญชี ด้านการพัสดุ และการจัดซื้อ
๒. การช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริหารกองทุน
๓. การสนับสนุนองค์กรภาครัฐ / องค์กรภาคประชาชน ในการจัดทาโครงการฯ
๔. การจัดทาแผนงบประมาณ และประสานแผนพร้อมติดตามรายงานประเมินผลงาน
๕. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ระบบงาน สปสช. ในส่วนที่รับผิดชอบ
๖. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(๓) ฝ่ำยส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
๑๓. นำงสำวชุติกำญจน์ ทิพย์สุวัล
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-2104-005
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชา และกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ในฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
๒. วางแผนงาน กาหนด แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของงาน
ดังต่อไปนี้
(๒.๑) งานสุขาภิบาล
(๒.๒) งานป้องกันและควบคุมสารเสพติด

๘

๓. เป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
4. ในกรณี หั ว หน้ างานในฝ่ ายลา ไม่ อยู่ ห รือไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ราชการได้ให้ ท าหน้ าที่ รัก ษา
ราชการแทน
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(๓.๑) งำนสุขำภิบำล
๑๔. นำงสำวนภสร จักรเสน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนสุขำภิบำล
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3606-003
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานสุขาภิบาล
๒. งานสุขาภิบาล ประกอบด้วย
๒.๑ สถานประกอบการค้าตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๒ สถานประกอบการค้าตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๓ สถานประกอบการค้าตาม พรบ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
๒.๔ การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๒.๕ การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๒.๖ ตลาด
๒.๗ สุขาภิบาลทั่วไป เช่น สถานประกอบการประเภท กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สุขาภิบาลโรงเรียน, สถานีขนส่ งผู้โดยสาร, สถานีบริการจาหน่ายน้ามัน, โรงพยาบาล-สถานพยาบาล, สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะ, สุขาภิบาลสิ่งขับถ่าย-มูลฝอย, สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย ฯลฯ
๓. งานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารและน้าดื่ม, ยารักษาโรคและเครื่องสาอาง รวมถึงการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
๔. งานสุขาภิบาลอาหารและน้า รวมถึงการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้า
๕. งานสุขาภิบาลสุสานและฌาปนสถาน
๖. งานสุขาภิบาลตลาดสด, หาบเร่ – แผงลอย
๗. สนับสนุนทางด้านวิชาการโดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรฐาน แ ล ะ
จัดทาแผนงาน/โครงการ ดาเนินงาน รวมถึงประสานกับภาคี เครือข่ายและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และการฝึกอบรมในงานสุขาภิบาล
๙. ออกเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง สถาน
ประกอบการ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ให้สถานประกอบการ ตาม พรบ.การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พรบ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๑. สรุปรายงาน ผท ๑๑ ส่งสานักการคลัง ทุกสิ้นเดือน
๑๒. จัดทารายงานการดาเนินงานตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งกองวิชาการและแผนงาน ทุกสิ้นเดือน
๑๓. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
๑๔. จั ดทาแผนปฏิ บั ติงานและสรุปผลการปฏิ บัติงานประจาเดือนให้ ผู้ บั งคับบั ญ ชาทราบ
ทุกสิ้นเดือน

๙

๑5. เป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑6. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
๑7. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(๓.๒) งำนป้องกันและควบคุมสำรเสพติด
ให้ นำงสำวเบญจวรรณ ขั น ไสว ต ำแหน่ ง พยำบำลวิ ช ำชี พ ปฏิ บั ติ ก ำร ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่
หัวหน้ำงำนป้องกันและควบคุมสำรเสพติด
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานป้องกันและ
ควบคุมสารเสพติด
๒. วางแผน กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานป้องกันและควบคุมสารเสพติด
๓. วางแผนงาน ค้นคว้า วิจัยให้บริการ รวมถึงการจัดทาแผนงาน /โครงการด้านการป้องกัน
และบาบัดสารเสพติด
๔. การบาบัด /รักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด การฟื้นฟู สภาพร่างกายและจิตใจพร้อม
ทัง้ ฝึกอาชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบาบัดรักษาแล้ว
๕. การให้ความรู้เรื่องยาและสารเสพติดในชุมชนโรงเรียนและสถานประกอบการ
๖. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๗. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(๔.) ฝ่ำยบริกำรสิ่งแวดล้อม (ว่ำง)
ให้ นำยสมโชค ศรี ห ำรั ก ษำ ต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับกลำง) รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำฝ่ำยบริกำร
สิ่งแวดล้อม
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชา และกากับดูแลการปฏิบัติง านของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างในฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
๒. วางแผนงานกาหนดแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
และรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลาดับขั้น ดังต่อไปนี้
(๒.๑) งานรักษาความสะอาด
(๒.๒) งานพัฒนาควบคุมจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๒.๓) งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๒.๔) งานสัตวแพทย์
๓. เป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
4. ในกรณีหัวหน้างานในฝ่ายลา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ทาหน้าที่รักษา
ราชการแทน
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๐

(๔.๑) งำนรักษำควำมสะอำด
๑๕. นำยโกวิท ศรีทอง
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนรักษำควำมสะอำด
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3606-005
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างที่ปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด
๒. งานด้านรักษาความสะอาด บริการด้านสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดเก็บ กวาด
ล้างทาความสะอาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะและพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า การบริการกวาดและดูดฝุ่นถนน
รวมถึงการล้างถนน การล้างตลาดและแผงลอย
๓. งานบริการตัดหญ้าสองฟากฝั่งถนน และบริเวณที่สาธารณะ
๔. ควบคุมการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลและการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
ที่ใช้ในงานรักษาความสะอาด
๕. กาหนดมาตรการ ค้นคว้าวิจัยให้บริการ รวมถึงการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติงาน/
โครงการฯ และรายงานสรุปผลการปฏิ บัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อสิ้นสุด กิจกรรม/โครงการฯ หรือ ทุกสิ้น
เดือน
๖. รับผิดชอบ ศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
๗. รับผิดชอบ ควบคุม กากับ ดูแล การรักษาความสะอาดของเอกชนและชุมชน
๘. การให้คาปรึกษา สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการรักษา
ความสะอาดและอื่นๆ
๙. งานควบคุม จัดทาทะเบียนพัสดุ และจัดทาพัสดุในงานรักษาความสะอาด
๑๐. งานโครงการเมืองน่าอยู่ (Health city) ด้านมิติเมืองสะอาด รวมถึงการประสาน
ภาคีเครือข่ายเมืองน่าอยู่และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
๑๑. เป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑2. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
(๔.๒) งำนพัฒนำควบคุมจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ว่ำง)
ให้ นำยโกวิท ศรีทอง
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำงำนพัฒนำ
ควบคุมกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมบังคับบัญชา และกากับดูแลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างทีป่ ฏิบัติงานในงานพัฒนาควบคุมการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. งานด้านการจัดการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด
ใช้แล้วหรือเหลือใช้ โดยการบริการ คัดแยกมูลฝอย การจัดเก็บรวบรวม ขนส่ง มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ไปกาจัด
ตามหลักสุขาภิบาล

๑๑

3. งานบริการตั้ งวางถังขยะ ถังคอนเทนเนอร์ ในทั้งที่ชุมชน สถานที่ราชการ เอกชน
และบริเวณที่ สาธารณะ รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดถังขยะ ถังคอนเทนเนอร์ และบริเวณรอบถังขยะ,
ถังคอนเทนเนอร์
4. การกาหนดมาตรการ การประเมิน อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
5. การบริการติดตั้งห้องน้า ห้องส้วมเคลื่อนที่สาเร็จรูปรวมถึงการบารุงรักษาและดูแล
รักษาความสะอาด ห้องน้า ห้องส้วมเคลื่อนที่สาเร็จรูป
6. การดาเนินการจัดการส้วมสาธารณะ รวมถึง การแก้ไขปัญหาการพัฒ นา/ปรับปรุง
ส้วมสาธารณะ เพื่อรับการประเมินรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ
7. การดาเนิ น งานจัด การสิ่ งปฏิ กูล การกาหนดรูป แบบการใช้บ ริการ ระบบเก็บ กั ก
การขนการบาบัด และการกาจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล รวมถึงการออกมาตรการ การออกข้อกาหนดหรือ
เทศบัญญัติท้องถิ่น
8. การดาเนินงาน จัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยติดเชื้อ/มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน กาหนดรูปแบบการให้บริการเก็บ ขน บาบัดหรือกาจัด ติดตาม/ควบคุม/กากับ การเก็บขน มูลฝอยฯ
ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานทางวิชาการ และพัฒ นาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกมาตรการ
การออกข้อกาหนดหรือเทศบัญญัติท้องถิ่น
9. รับ ผิ ดชอบ ศูน ย์ขนถ่ายและแปรสภาพมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและส่งเสริมกิจกรรม
การคัดแยกขยะมูลฝอย การลดปริมาณ การใช้ซ้าและการนากลับมาใช้ใหม่ (3R Reduce , Reuse , Recycle)
10. ควบคุ ม การใช้ ร ถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ เครื่ อ งจั ก รกลและการเบิ ก จ่ ายน้ ามั น
เชื้อเพลิงที่ใช้ในงานพัฒนาควบคุมการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
11. กาหนดมาตรการ ค้นคว้า วิจัยให้ บริการ รวมถึงการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติ
งาน/โครงการฯ และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อสิ้นสุด กิจกรรม/โครงการฯ หรือ
ทุกสิ้นเดือน
12. รับผิดชอบ ควบคุม กากับ ดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในการจ้างเหมา
เอกชนและชุมชนดาเนินการ
13. การให้ คาปรึกษา บริการ สนับ สนุน และประสานงานกับ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
14. งานควบคุม ตรวจสอบ จัดทาทะเบียนพัสดุ และจัดทาพัสดุในงานพัฒนาควบคุม
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
15. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๒

(๔.๓) งำนควบคุมและจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
๑๖. นำงสำวปิยะวรรณ์ กำคำ
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนควบคุมและจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อม เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3606-004
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมบังคับบัญชา และกากับดูแล การปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานใน
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒. งานด้านควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒.๑ งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผน จัดทาแผนจัดทารายงาน จัดทา
ฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์
รณรงค์ และการฝึกอบรมสร้างจิตสานึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒ งานจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผน จัดทารายงาน สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) รณรงค์และฝึกอบรมให้ตระหนักถึงคุณค่าขอทรัพยากร
ธรรมชาติ
๒.๓ งานเฝ้าระวังควบคุมมลพิษ การวางแผน การจัดทาแผน การเฝ้าระวังและควบคุม
มลพิษทางน้า ทางอากาศ เสียง การสั่นสะเทือน ตรวจสอบควบคุม ดาเนินการแก้ไข การเฝ้าระวัง รวมถึงการ
ประเมินความเสียหาย และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) การดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาเนินการตรวจสอบ ป้องกัน ควบคุมแก้ไขด้านมลพิษ มลภาวะ
๒.๔ งานสุขาภิบาลชุมชนเมืองและควบคุมเหตุราคาญ การวางแผนจัดทาแผน
ตรวจสอบปรับปรุง แก้ไข ควบคุม ด้านอาชีวอนามัย และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ,สถานที่ทางานน่า
อยู่ น่าทางาน การรับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขการวางแผน การควบคุมป้องกัน การ
รายงาน ประเมินผล การร้องทุกข์ เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
๓. แผนงาน โครงการด้านสิ่ งแวดล้อม , โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน
โครงการ LA21, โครงการลดโลกร้อน , โครงการเมืองคาร์บอนต่า , โครงการด้านอาชีวอนามั ยและโรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพ , โครงการการคัดแยกมูล ฝอย การลดปริมาณการใช้ซ้าและการน ากลั บมาใช้ใหม่ (3R)
ในหน่วยงาน , เอกชน และชุมชน และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. งานควบคุม ดูแล รวมถึงการขออนุญาตใช้ฌาปนสถานคูหมากเสื่อ
๕. งานควบคุม ดูแล การขออนุญาตรถลากจูงศพ
๖. ควบคุมการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล และการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
ที่ใช้ในงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๗. กาหนดมาตรการ ค้นคว้า วิจัยให้บริการ รวมถึงการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติงาน/
โครงการฯ และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการฯ หรือทุก
สิ้นเดือน

๑๓

๘. การให้คาปรึกษา บริการ สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
ควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๙. งานควบคุม ตรวจสอบ จัดทาทะเบียนพัสดุและจัดทา พัสดุ ในงานควบคุมและ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๑๐. เป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑1. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
(๔.๔) งำนสัตวแพทย์
๑๗. นำยสัญญลักษณ์ พิชัยวัตต์
ตำแหน่ง สัตวแพทย์อำวุโส ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนสัตวแพทย์
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-4610-001
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมบังคับบัญชา และกากับดูแลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างในงานสัตวแพทย์
2. ควบคุมการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลและเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
ทีใ่ ช้ในงานสัตวแพทย์
3. งานคลินิกสัตวแพทย์ การให้บริการ ทางด้านสัตวแพทย์แก่สัตว์เลี้ยงในด้านต่างๆ
เช่น ตรวจรักษาโรคสัตว์ ฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์
4. งานควบคุมโรคสัตว์สู่คน การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกวิธี การเฝ้าระวังและ
ควบคุมแหล่งเกิดโรค การตรวจสุขภาพสัตว์ ป้องกันรักษาโรคสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ เพื่อมิให้โรคสัตว์ติดต่อถึงคน
ได้
5. งานควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนทาการฆ่า
สัตว์ การฆ่าสัตว์ให้ เป็นไปตามกฎหมาย พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ การตรวจ
เนื้อสัตว์ การตรวจคุณภาพน้าหรือวัสดุต่างๆในโรงฆ่าสัตว์
๖. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐาน
๗. กาหนดมาตรการ ค้นคว้า วิจัยให้บริการ รวมถึงการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติ
งาน/โครงการฯ และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการฯหรือ
ทุกสิ้นเดือน
๘. การให้ คาปรึ กษา บริการ สนับ สนุน และประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ด้านสัตวแพทย์
๙. เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และจาหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐. เป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕

๑๔

๑1. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
๑๘. นำยวีระ นรินทร์
ตำแหน่ง สัตวแพทย์อำวุโส เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-4610-002
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่วยควบคุมบังคับบัญชา และกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างใน งาน
สัตวแพทย์
2. งานควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนทาการฆ่า
สัตว์ การฆ่าสัตว์ให้ เป็นไปตามกฎหมาย พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ การตรวจ
เนื้อสัตว์ การตรวจคุณภาพน้าหรือวัสดุต่างๆในโรงฆ่าสัตว์
3. งานคลินิกสัตวแพทย์ การให้บริการ ทางด้านสัตวแพทย์แก่สัตว์เลี้ยงในด้านต่างๆ
เช่น ตรวจรักษาโรคสัตว์ ฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์
๔. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐาน
๕. กาหนดมาตรการ ค้นคว้า วิจัยให้บริการ รวมถึงการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติ
งาน/โครงการฯ และ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการฯหรือ
ทุกสิ้นเดือน
6. การให้คาปรึกษา บริการ สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านสัตวแพทย์
๗. เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และจาหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. ๒๕๓๕
๘. งานควบคุมการฆ่าสัตว์ และจาหน่ายเนื้อสัตว์ในเอกชน
๙. เป็นผู้ช่วยหัวหน้างานสัตวแพทย์
๑๐. กาหนดมาตรการ ควบคุม ดูแล การเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตาม ข้อกาหนดหรือเทศ
บัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๑. งานควบคุม ตรวจสอบ จัดทาทะเบียนพัสดุและจัดทา พัสดุ ในงานสัตวแพทย์
๑๒. เป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
(๕.) ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
๑๙. นำงศิริกันยำ ดอนโคตรจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป (นักบริหำรงำน
ทั่วไประดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-2101-008
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชา และก ากั บ ดู แ ลพนั ก งานเทศบาล และพนั ก งานจ้ า งในฝ่ า ย
บริหารงานทั่วไป

๑๕

๒. ควบคุม กากับดูแล วางแผนงาน กาหนดแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. ควบคุมงานธุรการและแผนงาน
๔. ควบคุมงานการเงินและพัสดุ
๕. ควบคุมการจัดระบบและการบริหารงานบุคคล
๖. สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๘. ในกรณี หั ว หน้ า งานในฝ่ า ยลา ไม่ อ ยู่ หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการได้ ให้ ท าหน้ า ที่
รักษาการแทน
(๕.๑) งำนธุรกำรและแผนงำน
๒๐. นำงจันทัพปภำ พันทำ
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนธุรกำรและแผนงำน
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-4101-012
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานในงานธุรการและแผนงาน
๒. งานสารบรรณ งานร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจสอบเอกสาร และหนังสือราชการที่ทางส่วน
ราชการต่างๆ ประสานงานมา และอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
๓. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ
การส่งญัตติ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภา
เทศบาลนครสกลนคร
๔. งานจัดเตรียมสถานที่ประชุมของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมบันทึก
การประชุม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ
๕. งานจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖. งานจัดทาแผนดาเนินการ แผนพัฒนา ๔ ปี แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
๗. งานควบคุมตรวจสอบภายในของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘. งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
๙. งานรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
๑๐. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
๑๑. งานประสานแผนงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแผนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ
๑๒. งานจัดทาแผนปฏิบัติงาน รวบรวม สรุปผล การปฏิบัติงานของงานต่างๆประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และรายงานทุกสิ้นเดือน และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๑๓. งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทาและสนับสนุนระเบียบรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
๑๔. ควบคุมการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงฯ ที่ ใช้ในงาน
ธุรการและแผนงาน

๑๖

๑๕. งานลาพักผ่อนประจาปี และการลาอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๖. จัดทาสมุดควบคุมวันลา ตรวจสอบและเสนอวันลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงาน จ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๗. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและผู้ทาคุณประโยชน์
๑๘. ควบคุม ดูแล จัดทา รายละเอียดเงินสวัสดิการบุตรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๙. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒๑. นำงวนิดำ ศรีหะไตรย์
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-4103-013
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ช่วยเหลือหัวหน้างานธุรการ โดยปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
๒. สาเนาเอกสาร หนังสือราชการ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศและรายงานการประชุมต่างๆ
ตลอดจนเวียนหนังสือราชการในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยงาน พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ค้นหาง่ายและเป็นปัจจุบัน
๓. งานลาพักผ่อนประจาปี และการลาอื่นๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
๕. จั ด ท าสมุ ด ควบคุ มวั น ลา ตรวจสอบและเสนอวัน ลาของพนั ก งานจ้างทั่ ว ไปของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖. ช่วยควบคุมและจัดทาทะเบียนพัสดุของกองฯ ดูแลรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดแี ละเรียบร้อยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๗. งานอืน่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(๕.๒) งำนกำรเงินและพัสดุ
ให้ นำงศิริกันยำ ดอนโคตรจันทร์
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป (นักบริหำรงำนทั่วไประดับต้น) ปฏิบัติหน้ำที่
หัวหน้ำงำนกำรเงินและพัสดุ
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานจ้างในงานการเงินและพัสดุ
๒. งานเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของกอง
สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๓. งานควบคุมงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน งานโอนเงินเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๔. งานจัดทาเอกสาร รวบรวมสถิติเกี่ยวกับการเงินของหน่วยงาน
๕. งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๖. งานควบคุม จัดทาทะเบียนพัสดุของหน่วยงาน
๗. งานจัดทาพัสดุของหน่วยงาน
๘. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๗

ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. ฝ่ำยส่งเสริมสำธำรณสุข
งำนสำธำรณสุขชุมชน
1. นำงสำวนันทวรรณ พิมพ์สมแดง พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับ ดูแล
ของผู้บังคับบัญชา
2. ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการ งานสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ
ควบคุมโรค
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒. ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข
งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 1 (นำเวง)
๑. นำยจิรวัฒน์ วงศ์กำฬสินธุ์ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
มีหน้ำที่รบั ผิดชอบ
๑. ช่วยรับ – ส่ง ผู้ป่วย เพื่อส่งต่อที่โรงพยาบาลสกลนคร
๒. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รับ-ส่ง หนังสือ)
๓. ช่วยเบิกวัสดุต่างๆ กับโรงพยาบาลสกลนคร
๔. ขนถ่ายขยะติดเชื้อทั้งในสถานพยาบาล และในชุมชน เพื่อไปกาจัดที่ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
๕. งานซ่อมบารุงรถยนต์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์
๖. ช่วยรับผิดชอบชุมชนดงพัฒนา
๗. ปฏิบัติงานควบคู่กับ นายโสภณ หมั่นพลศรี
๘. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. นำยวัลลพ ไชยสุข พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไป, รับผู้ป่วย, ทาประวัติ, วัดสัญญาณชีพ
๒.ทาความสะอาดเครื่องมือแพทย์, ผ้าห่อ Set ทาแผล, ผ้าเช็ดมือ, ผ้าปูเตียง, ปลอกหมอนผู้ป่วย
ในคลินิกบริการของสถานพยาบาล
๓. นึ่งเครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับ Set ทาแผลต่างๆ
๔. ทาความสะอาดชั้นล่างอาคาร, ห้องยาใหญ่
๕. ช่วยงานสวน
๖. ช่วยรับผิดชอบชุมชนหนองแดง
๗. ปฏิบัติงานควบคู่กับ นางอุบลรัตน์ แสงวงศ์ และนายประเสริฐศิลป์ วงศ์เตชะ
๘. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๘

งำนทันตสำธำรณสุข
1. นำงอุบลรัตน์ แสงวงศ์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับชอบ
๑. ช่วยให้บริการทันตกรรม
๒. ช่วยงานเยี่ยมบ้าน
๓. ช่วยงานสารบรรณ
๔. ทาความสะอาดห้องทันตกรรม และห้องน้าหญิง
๕. ล้างทาความสะอาดเครื่องมือทันตกรรม, ซักผ้าเปื้อน, ผ้าห่อ Set ต่างๆ ในงานทันตกรรม
พร้อมนึ่ง Sterile เพื่อใช้งาน
๖. ช่วยรับผิดชอบชุมชนนาเวง
๗. ปฏิบัติงานควบคู่กับ นายประเสริฐศิลป์ วงค์เตชะและนายวัลลพ ไชยสุข
๘. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. นำยประเสริฐศิลป์ วงค์เตชะ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ช่วยเหลือคลินิกให้บริการในงานทันตกรรม กรณี ผู้ช่วยงานติดภารกิจอื่น
๒. ช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไป
๓. งานซ่อมบารุงครุภัณฑ์ทางการแพทย์, จักรยานยนต์และครุภัณฑ์อื่นๆ
๔. งานสวน
๕. รับ – ส่ง ใบเสร็จรับเงิน
๖. ท าความสะอาดห้ อ งอาคารชั้ น บน บริเวณด้ านหน้ า อาคารชั้ น บน รวมทั้ ง บั น ไดขึ้ น -ลง
สานักงานชั้นบน และห้องน้าชาย
๗. ช่วยรับผิดชอบชุมชนหนองทรายขาว
๘. ปฏิบัติงานควบคู่กับ นางอุบลรัตน์ แสงวงศ์ และนายวัลลพ ไชยสุข
๙. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๒ (เลี่ยงเมือง)
1. นำงพรทิพำ ประกิ่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
๒. ช่วยงานสารบรรณ และงานพัสดุ
๓. ช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไป
๔. ดูแลและควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นวัคซีน
๕. ทาความสะอาดปราศจากเชื้อ เครื่องมือการแพทย์
๖. ทาความสะอาดห้องตรวจชั้นล่างและห้องคอมพิวเตอร์
7. ทาความสะอาดอุปกรณ์ เสื้อผ้า ผ้าปู ปลอกหมอนในคลินิก
8. ช่วยงานเยี่ยมบ้าน
9. ช่วยรับผิดชอบชุมชนค่ายศรีสกุลวงศ์
10. ปฏิบัติงานควบคู่กับ นายสมจิตร ปิ่นจันทร์

๑๙

๑1. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. นำงปรำรถนำ พลไตร พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ให้ บ ริ การนวด, อบ, ประคบ, ผู้ ป่ ว ยแพทย์แ ผนไทย/แพทย์ ท างเลื อก และช่ว ยคีย์ข้ อมูล ใน
โปรแกรม JHCIS
๒. ทาความสะอาดห้องแพทย์แผนไทย, ห้องน้าเจ้าหน้าที่, ชั้นบน
๓. ทาความสะอาดเครื่องมือแพทย์แผนไทย, ซักเสื้อผ้าผู้ป่วย, ผ้าปู, ปลอกหมอน ในคลินิกบริการ
แพทย์แผนไทย
๔. ช่วยงาน อสม. /ระบบรายงานต่างๆ
5. ช่วยงานบัตรทอง
6. ช่วยประดิษฐ์ Set ทาแผลต่างๆ เช่น Top Gauze, Set ทาแผลขนาดใหญ่, Set คลอด
7. ช่วยรับผิดชอบชุมชนมะขามป้อม
8 งานสวนสมุนไพร
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3. นำยสมจิตร ปั่นจันทร์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไป
๒. ดูแลงานสวน
๓. ดูแลรักษาความสะอาดสานักงานชั้นล่างและบริเวณโดยรอบอาคารสานักงาน
๔. ดูแลซ่อมบารุงครุภัณฑ์ต่างๆ
๕. ขับรถจักรยานยนต์ งานซ่อมบารุงจักรยานยนต์
๖. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
๗. ช่วยงานบัตรทอง
๘. ช่วยงานป้องกันควบคุมโรค
๙. ช่วยงานเยี่ยมบ้านและติดตามผู้ป่วย
๑๐. ช่วยรับผิดชอบชุมชนหนองมันปลา ๒
๑๑. ปฏิบัติงานควบคู่กับ นางพรทิพา ประกิ่ง
๑๒. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓ .ฝ่ำยส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
งำนสุขำภิบำล
๑. นำงพัชรำภรณ์ แก้วคำแจ้ง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. ช่วยหัวหน้างานนาเงินรายได้ส่งสานักการคลัง
2. ช่วยออกสารวจข้อมูลสถานประกอบการภาคสนามให้เรียบร้อยถูกต้อง พร้อมออก
ตรวจสอบ เร่งรัด จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒๐

3. ช่ว ยจั ดท าทะเบี ย นคุ มรับ -ส่ งหนั งสื อ ราชการต่ างๆของงานสุ ขาภิ บาลตลอดจน
ติดตามเก็บรักษาหนังสือราชการในฝ่าย/งาน ให้เรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันเสมอ
4. ช่ ว ยพั ส ดุ ก องในการด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างพั ส ดุ ในงานสุ ข าภิ บ าล ตลอดจน
จัดพิมพ์ใบเบิกพัสดุต่างๆ รวมถึงการจัดทาทะเบียนควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ของงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. ช่วยพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนผู้ประกอบการ , รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน , แผนการออกปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลรักษา เพื่อให้อยู่ใสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ
6. ช่ ว ยรั บ ค าร้ อ งต่ า ง ๆ พิ ม พ์ ใบอนุ ญ าตและจั ด ท าทะเบี ย นควบคุ ม การค้ า ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
7. ช่วยรับคาร้องต่าง ๆ ที่ประชาชนมายื่นคาร้องที่กองสาธารณสุขฯ การขอนุญาตที่
เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯ เช่น รถลากจูงศพ, ฌาปนสถานคูหมากเสื่อ ฯลฯ
8. ช่วยจัดทาฐานข้อมูลสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
9. ช่วยจัดทาทะเบียนสถานประกอบการ ประเภทสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร , ตลาดสด , เร่ขาย, แผงลอย , สุสานและฌาปนสถาน , การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๑0. ช่วยหัวหน้างานในการออกเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน
๑1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรประจาวันศุกร์ ในการให้บริการประชาชนเวลา 08.30 –
๑๓.๐๐ น. รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาด จุดปฏิบัติงานของงานสุข าภิบาล ณ บริเวณศูนย์บริการร่วมในทุกวัน
ศุกร์
๑2. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวศิริลักษณ์ บุตรดี และ น.ส. วรางคณา วงศ์พนาวัลย์
และนางภิญภา ไขไพรวัลย์ กรณี ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. นำงสำวศิริลักษณ์ บุตรดี พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. พิมพ์ใบอนุญาต และจัดทาทะเบียนควบคุมการค้าตาม พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
2. ช่วยรับคาร้องเขียนใบอนุญาต และจัดทาทะเบียนควบคุมการค้าตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน
3. ช่ ว ยรั บ ค าร้ อ งต่ า งๆ ที่ ป ระชาชนมายื่ น ค าร้ อ ง การขออนุ ญ าต ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น รถลากจูงศพ, ฌาปนสถานคูหมากเสื่อ
ฯลฯ
4. ช่วยหัวหน้างานจัดทารายงาน ผท.11 และส่งสานักการคลังคลังทุกสิ้นเดือน
5. ช่วยตรวจสอบข้อมูลในการเร่งรัดจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
6. ช่วยจัดทาทะเบียนสถานประกอบการ ประเภทสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร,ตลาดสด,เร่ขาย,แผงลอย,สุสาน และฌาปนสถาน,การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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7. ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของงานสุขาภิบาล
8. ช่ว ยหั ว หน้ างานจั ด ท ารายงานประจาเดือ น ในการจัด เก็บ ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต/
หนังสือรับรองการแจ้งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สรุปรายงานเป็นประจาเดือนทุกเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา
9. ช่วยหัวหน้างานในการออกเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน
10. ช่วยจัดทาฐานข้อมูลสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน
๑1. ช่วยพัสดุกองฯ ในการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในงานฯ ตลอดจนจัดพิมพ์ใบเบิกพัสดุต่าง
ๆ ของงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
12. ช่วยพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ตลอดจนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลรักษาเพื่อให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
13. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรประจาวันพุธ อังคาร ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเวลา ๐๘.๐๐
– ๐๘.๓๐ น. และเวลาพักเที่ยง ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาด จุดปฏิบัติงานของงาน
สุขาภิบาล ณ บริเวณศูนย์บริการร่วม ในทุกวันพุธ และวันอังคาร
14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววรางคณา วงศ์พนาวัลย์ , นางพัชราภรณ์ แก้วคาแจ้ง และ
นางภิญญ์ภา ไขไพรวัลย์ กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
15. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3. นำงสำววรำงคณำ วงศ์พนำวัลย์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่งคนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่วยรับคาร้องพิมพ์ใบอนุญาตและจัดทาทะเบียนควบคุมการค้าตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
2. ช่วยรับคาร้องต่างๆ ที่ประชาชนมายื่นคาร้อง การขออนุญาตให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
3. ช่วยตรวจสอบข้อมูลในการเร่งรัดจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เป็น ไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
4. ช่วยจัดทาทะเบียนสถานประกอบการ ประเภทสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร,ตลาดสด,เร่ขาย,แผงลอย,สุสาน และฌาปนสถาน,การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5. ช่วยจัดทาฐานข้อมูลสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน
6. ช่วยพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ตลอดจนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลรักษาเพื่อให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
7. ช่วยพัสดุกองฯ ในการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในงานฯ ตลอดจนจัดพิมพ์ใบเบิกพัสดุต่างๆ
ของงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8. ประสานงานเกี่ยวกับงานพัสดุของงานสุขาภิบาล
9. ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของงานสุขาภิบาล
10. ช่วยหัวหน้างานจัดทารายงานประจาเดือน
11. ช่วยหัวหน้างานในการออกเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน
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12. ช่วยจัดทาแผนผัง จัดทาล็อค รวมถึงการตีเส้น ประเภทการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ รวมถึงการจาหน่ายสินค้าบริเวณลานอเนกประสงค์ (บายพาส)
13. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรประจาวันพฤหัสบดี ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเวลา ๐๘.๐๐
– ๐๘.๓๐ น. และเวลาพักเที่ยง ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาดจุดปฏิบัติงานของงาน
สุขาภิบาล ณ บริเวณศูนย์บริการร่วม ในทุกวันพฤหัสบดี
14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวศิริลักษณ์ บุตรดี และนางพัชราภรณ์ แก้วคาแจ้ง กรณีลา
หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
15. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4. นำงภิญญ์ภำ ไขไพรวัลย์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่วยพิมพ์หนังสือเอกสารต่างๆ ในฝ่าย/งานสุขาภิบาล เช่น โครงการต่างๆ หนังสือแจ้ง
เตือนผู้ประกอบการร้านค้า, ซองจดหมาย, หนังสือราชการ เป็นต้น
2. ลงทะเบี ย นรั บ – ส่ งหนั งสื อ /เอกสาร ในฝ่ ายส่ งเสริม สิ่ งแวดล้ อ มให้ เป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยออกสารวจข้อมูลสถานประกอบการภาคสนามให้เรียบร้อยและถูกต้อง พร้อมออก
ตรวจสอบเร่งรัดจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4. ช่วยรับคาร้องต่างๆ ที่ประชาชนมายื่นคาร้อง การขออนุญาตให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
5. ช่วยตรวจสอบข้อมูลในการเร่งรัดจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
6. ช่วยจัดทาทะเบียนสถานประกอบการ ประเภทสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร, ตลาดสด, แผงลอย – เร่ขาย, สุสานและฌาปนสถาน, การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
7. ช่วยรับคาร้องพิมพ์ใบอนุญาตและจัดทาทะเบียนควบคุมการค้าตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
8. ช่วยหัวหน้างานในการออกเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน
9. ช่วยจัดทาฐานข้อมูลสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน
10. ปฏิบัติหน้าที่เป็ นเวรประจาวันจันทร์ ในการให้บริการประชาชนช่วงเวลา 08.00 –
08.30 น. และช่วงพักเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. และเวลาพักเที่ยง ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รวมทั้งดูแลรักษา
ความสะอาด จุดปฏิบัติงานของงานสุขาภิบาล ณ บริเวณศูนย์บริการร่วมในทุกวันจันทร์
11. ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาววรางคณา วงศ์พนาวัลย์ และนางสาวศิริลักษณ์ บุตรดี กรณี
ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑2. รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์ และบารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์
รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กวข ๖๙๙ ทุกวัน ก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
๑3. รายงานขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งซ่ อ ม เบิ ก จ่ า ยน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และงานอื่ น ๆ ของ
รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กวข ๖๙๙
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๑4. สรุปรายงานการสารวจร้านค้าใหม่ และช่วยหัวหน้างานในการตรวจสุขาภิบาลทั่วไป
เป็นประจาเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา
15. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. นำงฐิติมำ คงคำแสน พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. ช่วยหัวหน้างานจัดทารายงานประจาเดือน ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/หนังสือ
รับรองการแจ้งและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สรุปรายงานเป็นประจาทุกเดือน ส่งสานักการคลัง
2. ช่วยหั วหน้ างานในการจัดระเบียบ ตลาดสดเทศบาลฯ (บายพาส) ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
3. ช่วยพิมพ์หนังสือเอกสารต่างๆ ในฝ่าย/งานสุขาภิบาล เช่น โครงการต่างๆ หนังสือแจ้ง
เตือนผู้ประกอบการร้านค้า, ซองจดหมาย, หนังสือราชการ เป็นต้น
4. ตรวจสอบเอกสารที่นาเสนอและนาเสนอในห้องหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม, ติดตาม
เรื่องที่เสนอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. ลงทะเบี ย นรั บ – ส่ งหนั งสื อ /เอกสาร ในฝ่ ายส่ งเสริม สิ่ งแวดล้ อ มให้ เป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6. ช่ ว ยพั ส ดุ ก องฯ ในการด าเนิ น การขอจั ด ซื้ อ -จั ด จ้ า งในฝ่ าย/งาน รวมถึ งการจั ด ท า
ทะเบียนควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ และการใช้วัสดุของงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. ช่วยจัดทาฐานข้อมูลสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน
8. ช่วยรับคาร้องต่างๆ ที่ประชาชนมายื่นคาร้อง การขออนุญาตให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
8. ช่วยหัวหน้างานในการออกเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน
9. ช่วยหัวหน้างาน/ฝ่าย ในการจัดทารายงานประจาเดือน
10. ช่วยงานป้องกันและควบคุมสารเสพติด
๑1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งำนตลำดสด
1. นำยสกล ม่อมพะเนำว์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่งคนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (บายพาส) พื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร โดย
ในการรักษาความสะอาดประจาวัน ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. เก็ บ กวาดขยะมู ล ฝอยในบริ เวณที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตามเวลา ๐๕.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. เวลา
๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. โดยในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ให้สลับวันเว้นวันกับ
นายสมศรี โคตรธรรม ในการปฏิบัติงาน
2. ทาความสะอาดบริเวณแผงจาหน่ายสินค้า/อาหาร ทางเดิน และรางระบายน้า ฟุตบาธ
ทางเท้า และบริเวณต่าง ๆ ตลาดสด ทุกวัน
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๓. ทาความสะอาดพื้น ร่องระบายน้าช่วงเย็นทุกวัน
4. ทาความสะอาดบริเวณจาหน่ายสินค้า /อาหาร โดยล้างด้วยน้าหรือผงซักฟอก รวมถึงพื้น
ด้วยน้ายาทาความสะอาดหรือน้ายาฆ่าเชื้อก่อนเลิกงานทุกวัน
5. ทาการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อความสะดวกในการเก็บขนและกาจัด คือ มูลฝอยสดและ
มูลฝอยทั่วไป ยกเว้นกองเศษวัสดุก่อสร้าง และกองกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือของเสีย ที่คุณสมบัติเป็นสารไวไฟวัตถุ
ระเบิด สารกัมมันตภาพรังสีและ/หรือสารพิษ
6. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาดทุกครั้งก่อนเลิกงาน
7. หากมีวัสดุอุปกรณ์, สิ่งก่อสร้างภายในตลาดสดเทศบาลนครสกลนครชารุดเสียหาย ให้
รีบรายงานผู้บังคับบัญชา
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. นำยสมศรี โคตรธรรม พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่งคนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร บริเวณลานอเนกประสงค์ ข้างศูนย์บริการสาธารณสุ ข ๒
(เลี่ยงเมือง) และบริเวณดินลูกรังทั้งหมด พื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร โดยในการรักษาความ
สะอาดประจาวัน ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. เก็บกวาดขยะมูลฝอยในบริเวณที่รับผิดชอบ ตามเวลา ๐๕.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. เวลา ๑๒.๐๐
- ๑๖.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. โดยในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ให้สลับวันเว้นวันกับนายสกล
ม่อมพะเนาว์ ในการปฏิบัติงาน
2. ทาความสะอาดบริเวณแผงจาหน่ายสินค้า/อาหาร ทางเดิน และรางระบายน้า ฟุตบาธ
ทางเท้า และบริเวณต่าง ๆ รอบบริเวณลานอเนกประสงค์ฯ ทุกวัน
๓. ทาความสะอาดพื้นผนังเพดาน และปัดหยากไย่ช่วงเช้า หรือช่วงเย็นทุกวัน
4. ทาความสะอาดบริเวณจาหน่ายสินค้า/อาหาร โดยล้างด้วยน้าหรือผงซักฟอก รวมถึงพื้น
ด้วยน้ายาทาความสะอาดหรือน้ายาฆ่าเชื้อก่อนเลิกงานทุกวัน
5. ทาการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อความสะดวกในการเก็ บขนและกาจัด คือ มูลฝอยสดและ
มูลฝอยทั่วไป ยกเว้นกองเศษวัสดุก่อสร้าง และกองกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือของเสีย ที่คุณสมบัติเป็นสารไวไฟวัตถุ
ระเบิด สารกัมมันตภาพรังสีและ/หรือสารพิษ
6. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาดทุกครั้งก่อนเลิกงาน
7. หากมีวัสดุอุปกรณ์, สิ่งก่อสร้างภายในตลาดสดเทศบาลนครสกลนครชารุดเสียหาย ให้
รีบรายงานผู้บังคับบัญชา
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. นำยประดิษฐ์ กงลีมำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลเบำ
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบและขับรถยนต์ ส.๐๑-๐๓ หมายเลขทะเบียน ม – ๒๕๘๐
2. ดู แ ล ตรวจสอบ ตรวจเช็ ค สภาพเครื่อ งยนต์ แ ละบ ารุงรัก ษาวัส ดุ อุ ป กรณ์ รถยนต์
ส.๐๑ - ๐๓ หมายเลขทะเบียน ม - ๒๕๘๐ ทุกวัน ก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
3. เช็ค ล้าง ทาความสะอาด รถยนต์ ส.๐๑-๐๓ หมายเลขทะเบียน ม-๒๕๘๐ เป็นประจา
ทุกวัน
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4. รายงานขออนุ มัติ ซื้อ -จ้างซ่อม พร้อมเบิ กจ่ ายน้ ามัน เชื้อเพลิ งและอื่ นๆ ของรถยนต์
ส.๐๑-๐๓ หมายเลขทาเบียน ม-๒๕๘๐
5. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ในรถยนต์และจัดเก็บรถยนต์ทุกครั้งก่อนเลิกงาน
6. ขับ รถในฝ่ ายส่ งเสริ มสิ่งแวดล้ อม/งานสุขาภิบาล/งานป้องกันและควบคุมสารเสพติด
ในการออกสารวจข้อมูลสถานประกอบการภาคสนามให้เรียบร้อยและถูกต้อง พร้อมออกตรวจสอบ เร่งรัดจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรวมถึงการเก็บตัวอย่างอาหาร ตรวจสอบการปนเปื้อน รวมถึงเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและลวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
๗. สรุ ป รายงานการใช้ จ่ า ยน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ของรถยนต์ ทุ ก ๓ เดื อ นและเป็ น ราย
ปีงบประมาณให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๘. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๙. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔. ฝ่ำยบริกำรสิ่งแวดล้อม
งำนควบคุมและจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ประจำสำนักงำน
1. นำงอรุณรัตน์ ศรีปรำญช์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑ ช่วยควบคุมและลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งบันทึก คาร้อง
และเอกสารต่าง ๆ ในงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒ เสนอหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วให้หัวหน้างานทราบ และติดตามเรื่องที่เสนอให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบข้อสั่งการในหนังสือทุกฉบับก่อนเก็บเข้าแฟ้มงาน
๓ จัดทาทะเบียนคุมหนังสือราชการทุกชนิดเก็บเข้าแฟ้มงาน ให้สามารถตรวจสอบได้และ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๔ ช่วยพิมพ์หนังสือราชการ เอกสาร แบบรายงาน และการโต้ตอบหนังสือทุกประเภทใน
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
๕ ช่วยจั ดทาทะเบี ยนคุมพัสดุ การลงทะเบียนควบคุมการเบิก -จ่ายพัส ดุในงานควบคุมและ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๖ ช่วยจัดทาแบบรายงานการควบคุมกากับงานจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาด
7 ช่วยจัดทารายงานลากจูงศพและการใช้บริการฌาปนสถานคูหมากเสื่อประจาเดือน
8 ทาหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยห้องทางาน หัวฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการตรวจสอบ
ความเรียบร้อย ก่อนที่จะเสนอหนังสือ ในงาน/ฝ่าย
9 ช่วยประสานงานและส่งหนังสือเกี่ยวกับการประชุมกอง ฯ
10 จัดทารายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกวัน/เดือน
๑1 ปฏิบัติงานแทนนายพิศุทธิ์ เดชาพิทักษ์ กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. นำยพิศุทธิ์ เดชำพิทักษ์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รบั ผิดชอบ
1 ช่วยงานปฏิบัติงาน ในงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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2 ช่ ว ยจั ด ท ารายงานเหตุ ร้อ งเรีย นเหตุ ร าคาย แก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ตลอดจนจั ด ท ารายงาน
ประจาเดือนเหตุราคาญ
3 ช่วยดูแล ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
4 ช่วยจัดส่งหนังสือหรือเอกสารของฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
5 ช่วยจัดเก็บเอกสารในงานเข้าหมวดหมู่ให้เรียบร้อย
6 ช่วยพิมพ์หนังสือราชการในงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7 ช่วยงานถ่ายเอกสารต่างๆในฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
8 ปฏิบัติงานแทนกรณี อรุณรัตน์ ศรีปราญช์ ลาหรือไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้
9 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งำนรักษำควำมสะอำด
ประจำสำนักงำน
3. นำงทัศนีย์ อินทใส พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่วยขออนุมัติซื้อ – จ้าง ในงานรักษาความสะอาด
2. ช่วยขออนุมัติจัดซื้อประเภทวัสดุยานพาหนะและรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สิน
3. ช่ ว ยงานเบิ ก จ่ า ย พั ส ดุ จ าท าทะเบี ย นคุ ม พั ส ดุ แ ละสมุ ด คุ ม งบประมาณในงานรั ก ษา
ความสะอาด
4. ช่ ว ยท าเรื่ อ งเบิ ก จ่ ายน้ ามั น เชื้ อ เพลิ งในงานรัก ษาความสะอาดและรวบรวมสถิ ติ การใช้
รายวัน/รายเดือน/รายปี รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่าเสมอ
5. ช่วยจัดทาและรวบรวมราบงานการควบคุมงานและตรวจการจ้างเหมาเอกชนทั้งหมด
6. ช่วยพิมพ์และจัดแบบฟอร์ม เอกสาร ทะเบียน แบบรายงานต่างๆ ในงานรักษาความสะอาด
7. ช่วยจัดทาฎีกาการเบิกจ่ายเงินประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
8. ช่วยจัดทาคาสั่งการปฏิบัติงานอกเวลาราชการรวมทั้งบันทึกและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
9. ช่วยงานติดต่อประสานงานและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
10. ช่วยพิมพ์หนังสือราชการในงานรักษาความสะอาด
11. ช่วยจัดทาทะเบียนคุมพัสดุ การลงทะเบียน ควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุในงานสัตวแพทย์
12. ช่วยประสานงานและส่งหนังสือเกี่ยวกับการประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
13. จัดทารายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกเดือน
14. รับผิดชอบดูแล เบิก-จ่าย น้ามันเชื้อเพลิง
15. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. นำยปริญญำ คุณำรักษ์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่วยขออนุมัติซื้อ – จ้าง ในงานรักษาความสะอาด
2. ช่วยขออนุมัติจัดซื้อประเภทวัสดุยานพาหนะและรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สิน
3. ช่ ว ยงานเบิ ก จ่ า ย พั ส ดุ จ าท าทะเบี ย นคุ ม พั ส ดุ แ ละสมุ ด คุ ม งบประมาณในงานรั ก ษา
ความสะอาด
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4. ช่ ว ยท าเรื่ อ งเบิ ก จ่ ายน้ ามั น เชื้ อ เพลิ งในงานรัก ษาความสะอาดและรวบรวมสถิ ติ การใช้
รายวัน/รายเดือน/รายปี รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่าเสมอ
5. ช่วยจัดทาและรวบรวมราบงานการควบคุมงานและตรวจการจ้างเหมาเอกชนทั้งหมด
6. ช่วยพิมพ์และจัดแบบฟอร์ม เอกสาร ทะเบียน แบบรายงานต่างๆ ในงานรักษาความสะอาด
7. ช่วยจัดทาฎีกาการเบิกจ่ายเงินประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
8. ช่วยจัดทาคาสั่งการปฏิบัติงานอกเวลาราชการรวมทั้งบันทึกและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
9. ช่วยงานติดต่อประสานงานและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
10. ช่วยพิมพ์หนังสือราชการในงานรักษาความสะอาด
11. ช่วยจัดทาทะเบียนคุมพัสดุ การลงทะเบียน ควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุในงานสัตวแพทย์
12. ช่วยประสานงานและส่งหนังสือเกี่ยวกับการประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
13. จัดทารายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกเดือน
14. รับผิดชอบดูแล เบิก-จ่าย น้ามันเชื้อเพลิง
15. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวันจันทร์ ที่ One Stop Sevice งานสุขาภิบาล
16. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. นำยต่อตระกูล บุณยำรมย์ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. รับผิดชอบและขับรถยนต์ทะเบียน กข-๘๑๖๕ (ส.๐๑-๐๔) สกลนคร
๒. ดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์และบารุงรักษาอุปกรณ์ รถยนต์ทั้งก่อนออก
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานทุกวัน ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๓. นารถยนต์เข้าตรวจสภาพ เปลี่ยนวัสดุ/อุปกรณ์/เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง/กรองต่าง ๆ ฯลฯ
ตามแผนซ่อมบารุงที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๔. จัดทาใบเบิกน้ามันเชื้อเพลิง รายงานการใช้น้ามันเชื้อเพลิง รายงานการใช้รถยนต์
และรายงานอื่นที่เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะ เป็นประจาทุกวัน/เดือน ตามที่กาหนด
๕. ช่วยออกตรวจสอบเหตุราคาญ เหตุร้องเรียน ในงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๖. ช่วยจัดส่งหนังสือหรือเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. รวบรวมผลงานของฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อมจัดลงเวปไซต์
๘. ช่วยติดตามรายงานเอกสารที่จาเป็นเร่งด่วน และการติดต่อประสานงานอานวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9. ในกรณี นายต่อตระกูล บุณยารมย์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถทาหน้าที่ได้ให้ นายมานพ หตะเสน
ปฏิบัติหน้าที่แทน
6. นำยสุนทร ประกิ่ง ลูกจ้ำงประจำ ตำแหน่ง คนงำน ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำคนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคนงาน ช่วยควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
เก็บขนขยะ รวมทั้งสารวจปัญหาอุปสรรคในพื้นที่
2. ช่วยวางแผน กากับการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาด เก็บขนขยะในพื้นที่ให้
เกิดความสะอาด ไม่มีขยะตกค้าง
3. ช่วยควบคุม ดูแล ความสะอาด ความเรียบร้อย รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานประจาสถานี
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ขนถ่ายขยะเทศบาลนครสกลนคร
4. ช่วยหัวหน้างานควบคุม ดูแล งานการเก็บรวบรวม/เก็บขนขยะ
5. ช่วยหัวหน้างานควบคุม ดูแล การตรวจสภาพเบื้องต้นของรถยนต์เก็บขนขยะให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. ช่วยหัวหน้างาน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การตั้งวางถังขยะการเปลี่ยนถังขยะกรณีชารุด
รวมถึงการล้างทาความสะอาดถังขยะ
7. รับผิดชอบดูแล เบิก-จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์ และ
บารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์รถจักรยานยนต์เลขทะเบียน ขตต-5 สน. และรถยนต์หมายเลขทะเบียน บม ๖๘๒๖
สกลนคร (ส.02-๑๑) ทุกวัน ก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
8. ช่วยหัวหน้างาน ดูแล ตรวจสอบ ประสานงานควบคุมกากับการดาเนินงานในการจ้างเหมา
เอกชนทาความสะอาด
9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายบุณเรือง อินทใส,นายสัมฤทธิ์ ไพจิตรโยธี กรณีลาหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
7. นำยบุญเรือง อินทใส ลูกจ้ำงประจำ ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำคนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคนงาน ช่วยควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการรักษาความ
สะอาด เก็บขนขยะ รวมทั้งสารวจปัญหาอุปสรรคในพื้นที่
๒. ช่วยวางแผน กากับการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาด เก็บขนขยะในพื้นที่ให้
เกิดความสะอาดไม่มีขยะตกค้าง
3. ช่วยหัวหน้างานควบคุม ดูแล งานให้บริการสุขาเคลื่อนที่
4. ช่วยหัวหน้างานควบคุม ดูแล งานโยธาและงานฌาปนสถานคูหมากเสื่อ
5. ช่วยหัวหน้างาน ดูแล ตรวจสอบ ประสานงานควบคุมกากับการทางานในการจ้าง
เอกชนทาความสะอาด
6. ช่วยหัวหน้างานควบคุม ดูแล โรงซ่อมบารุง ,ห้องเก็บพัสดุ,รถบรรทุกน้า,ทีมชุดตัดหญ้า,รถ
ตัดหญ้าฟาร์มดันดินและรถดูดฝุ่น
7. รับผิดชอบดูแล เบิก-จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์ และ
บารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ทะเบียน บม ๖๘๒๗ สกลนคร (ส02-๑๒) ทุกวันก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้
งานตลอดเวลา
8. รับผิดชอบดูแล เบิก-จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และ
บารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์รถจักรยานยนต์เลขทะเบียน กวข-701 สน. ทุกวันก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา
9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุนทร ประกิ่ง,นายสัมฤทธิ์ ไพจิตรโยธี กรณีลาหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
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8. นำยสัมฤทธิ์ ไพจิตรโยธี พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำคนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคนงาน ช่วยควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
เก็บขนขยะ รวมทั้งสารวจปัญหาอุปสรรคในพื้นที่
2. ช่วยวางแผน กากับการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาด เก็บขนขยะในพื้นที่ให้
เกิดความสะอาดไม่มีขยะตกค้าง
3. ช่วยหัวหน้างานควบคุม ดูแลงานกวาดถนน,ลากจูงศพและพิธีกรรมณาปณกิจ
4. ช่วยงานหัวหน้างานดูแล ตรวจสอบ,ประสานงานและควบคุมกากับการดาเนินงานในการ
จ้างเหมาเอกชนทาความสะอาด
5. รับ ผิ ดชอบดุ แล เบิ ก -จ่ ายน้ ามัน เชื้อเพลิ ง ตรวจสอบตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์รถยนต์
ทะเบียน 81-1076 สกลนคร (ส.05-01) ทุกวันก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
๖. รับผิดชอบดูแล เบิก-จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และ
บารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์รถจักรยานยนต์เลขทะเบียน กวข-70๐ สน. ทุกวันก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา
๗. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายบุญเรือง อินทใส,นายสุนทร ประกิ่ง กรณีลา หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
งำนโรงซ่อมบำรุงยำนพำหนะ
9. นำยพรศิลป์ เขตสุภำ ลูกจ้ำงประจำ ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รบั ผิดชอบ
1. มีหน้าที่ปฏิบัติหัวหน้าซ่อมบารุงยานพาหนะ และเครื่องจักรของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
2. ช่วยเก็บรักษาพัสดุที่เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ (รอจาหน่าย)
3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยศูนย์ซ่อมบารุงงานรักษาความสะอาด
4. ปฏิบัติงานเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
5. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน,การใช้น้ามัน,การใช้ซ่อมบารุงรถยนต์ และรายงานอื่นที่
เกี่ยวกับงานซ่อมบารุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ เป็นประจาทุกวัน
6. รับผิดชอบดูแล เบิก-จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์ และ
บารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-7038 (ส.02-06) ทุกวัน ก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา
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พนักงำนขับรถยนต์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ – สกุล
นายโสภณ
หมั่นพลศรี
นายวรรณ์ สิงห์งอย
นายวันชัย
วงศ์เครือศร
นายประเสริฐ พรมจันทร์
นายสุริยา นามปากดี
นายประสบโชค ลีภาวัน
นายประเสริฐศักดิ์ ซอมสุข
นายวรจิตร วงศ์ตาผา
นายสมพร ประกิ่ง
นายพรชัย
พลราชม
นายธีระพล โทขนาด
นายวัฒนชัย ไชยนุ
นายวิลัยศักดิ์ โพธิ์โคตร
นายสมบัติ เดชผล
นายปองปรีดา สีล้านมี
นายสมศักดิ์ โคตรธรรม
นายทวีศักดิ์ งอยภูธร
นายวิไล
มูลตองคะ
นายอุบล
แสนมี
นายอภิวัฒน์ บุตรเพ็ง
นายมานะ
เสาว์มนตรี
นายพัฒนพงษ์ ตงศิริ
นายด่วน
เมษา
นายชัชวาล จูมศรีสิงห์
นายชัชวาลย์ พรหมบุรมย์

ตาแหน่ง
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

การปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถทะเบียน 80-8576
พนักงานขับรถทะเบียน 81-4374
พนักงานขับรถทะเบียน 81-5593
พนักงานขับรถทะเบียน 81-5360
พนักงานขับรถทะเบียน 80-7038
พนักงานขับรถทะเบียน 80-7678
พนักงานขับรถทะเบียน 80-7635
พนักงานขับรถทะเบียน 80-3539
พนักงานขับรถทะเบียน 80-7637
พนักงานขับรถทะเบียน 80-6993
พนักงานขับรถทะเบียน 81-4373
พนักงานขับรถทะเบียน 80-7640
พนักงานขับรถทะเบียน 81-1338
พนักงานขับรถทะเบียน 81-5362
พนักงานขับรถทะเบียน 80-9790
พนักงานขับรถทะเบียน นข 444
พนักงานขับรถทะเบียน 81-1610
พนักงานขับรถทะเบียน 81-5361
พนักงานขับรถทะเบียน 80-9791
พนักงานขับรถทะเบียน 80-7641
พนักงานขับรถทะเบียน 80-9943
พนักงานขับรถทะเบียน 80-7634
พนักงานขับรถทะเบียน ตค 383
พนักงานขับรถทะเบียน 08-7248

หมายเหตุ

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ

มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบและขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์และบารุงรักษาอุปกรณ์
3. เช็คล้างทาความสะอาดรถยนต์เป็นประจา
4. นารถยนต์ตรวจเช็ ค เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์/เปลี่ยนนามันเครื่อง/กรองน้ามันเครื่องฯลฯ ตามแผนซ่อม
บารุงที่กาหนด
5. จัดทารายงานการใช้น้ามันการใช้รถและรายงานอื่นที่เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะ
6. รับ ผิ ดชอบการเขีย นเบิ กน้ ามัน เชื้อเพลิ งตามโควตาที่กาหนดพร้อมทั้งจัดทารายละเอียดเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงให้ครบ ส่งเบิกก่อนกาหนดวันเติมน้ามัน 1 วัน
7. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๓๑

ชุดโยธำ
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายสมวน แก้วสาโรง
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายยอดเมืองแมน อาจโยธา
นายมานพ หตะเสน
นายวัชรินทร์ สรัคนานนท์
นายธนากรณ์ โคตรธรรม
นายกรชาอิ สมาจารย์
นายสมชาย บุรสิ าด
นายขวัญชัย เดชวงศ์
นายสุทิศ อินทร์หนอง
นายลาพูน พันธ์หนองบัว
นายรังสฤษฎ์ อาวงศ์
นายธีรธร มานิสสรณ์
นายธนากร สุขพันธ์
นายสุระชาติ เถาวัลย์แก้ว

ตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ท้ายรถขยะ
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

การปฏิบัติงาน
ชุดโยธา
ชุดโยธา
ชุดโยธา
ชุดโยธา
ชุดโยธา
ชุดโยธา
ชุดโยธา
ชุดโยธา
ชุดโยธา
ชุดโยธา
ชุดโยธา
ชุดโยธา
ชุดโยธา
ชุดโยธา

มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ให้บริการทาความสะอาด เก็บกวาด เก็บกิ่งไม้ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า
2. ให้บริการจัดทาห้องน้า ห้องสุขาเคลื่อนที่
3. ปฏิบัติงานเวลา 08.30 – 16.30 น.
4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

ช่วยพ่นหมอกควัน/ประจาศูนย์ซ่อม
ประจาฌาปนสถานคูหมากเสื่อ
ช่วยพ่นหมอกควัน
ช่วยพ่นหมอกควัน
ช่วยพ่นหมอกควัน
ช่วยพ่นหมอกควัน
ประจาศูนย์ซ่อม
ประจาท้ายรถบรรทุกน้า

๓๒

งำนกวำดถนน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ – สกุล
นายสิทธิ สมปิตะ
นายทวีสุข อาวงศ์
นางปวีนา ยศตะโคตร
นางประกายแก้ว พิมพะสุด
นางพัด พรมจันทร์
นางสาวสมจิตร ม่อมพะเนาว์
นาวารี ขันทีท้าว
นางสุดใจ ยาธิสาร
นายเรืองเดช ยางธิสาร
นางคณิจศรี ยางธิสาร
นางพิสมัย อาวงศ์
นางสมพร โทขนาด
นางอุรา แพงโท
นางพรสวรรค์ มาตราช
นางสันณพร ชมพูราษฎร์
นายสมศักดิ์ สุพันธ์เมือง
นางกาญจนา พิมพ์สมแดง
นางจันทิพย์ สิงห์งอย
นายดารง
ศิรินนท์
นางเวย พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายวันชัย ไชยยศ
นางสาววิลัยรัตน์ สังกฤษ
นางสาวอัษฎา หตะเสน
นายสมชาย จันทะพรหม
นายสุเทพ ล่องสมุทร

ตาแหน่ง
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

การปฏิบัติงาน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน
งานกวาดถนน

มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน ตรอก ซอกซอย ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เข้าร่วมพัฒนาดูแล ที่สาธารณะ และงานดูและรักษาความสะอาดเป็นประจาทุกวัน
3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

๓๓

ท้ำยรถยนต์เก็บขนขยะ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ – สกุล
นายวิชัย ทิพย์จร
นายอนันสวัสดิ์ ผันกลาง
นายชัชวาล พรหมบุรมย์
นายชัยยง วงศ์กาฬสินธุ์
นายสวัสดิ์ชัย จูมศรีสิงห์
นายราวีชน พรมเภา
นายธเนตร แก่นวิโรจน์
นายสมใจ สุขพันธ์
นายศักดิ์ดา ภูวงศ์บัติ
นายชัยสิทธิ์ มนทาน้อย
นายราชันย์ มุงคุณ
นายวีระวัฒน์ มุงคุณ
นายพันตรี ลาแสดง
นายเอกชัย ชาปากดี
นายชูชาติ สอนคะ
นายอมร ม่อมพะเนาว์
นายวาสนา กันชื่น
นายทองนาค กงสะกาง
นายจาเนียร ตระแก้วจิตร
นายวรวิทย์ แสงมณี
นายชัยศักดิ์ กรพันธ์
นายแมน แสงวงศ์
นายมีศักดิ์ งอยจันทร์ศรี
นายพงษ์ศกั ดิ์ วงโคตร
นายมารุต กัลยาบาล
นายสุนัน
พิมรส
นายสมนึก ม่อมพะเนาว์
นายวิโรจน์ ม่อมพะเนาว์
นายวรพงษ์ วงศ์ละหม้าย

ตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

การปฏิบัติงาน
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ
ท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ

มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบเก็บขนขยะ ประจาท้ายรถยนต์เก็บขยะขยะ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ช่วยพนักงานขับรถยนต์ตรวจเช็ครถยนต์เก็บขนขยะ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ประจา
3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

๓๔

งำนสัตวแพทย์
1. นำยระพิณ ยำงธิสำร พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง ท้ำยรถขยะ
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
- ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องฆ่าสุกรและดูแลรักษาความสะอาดห้องฆ่าชาแหละซากสุกรก่อนฆ่า
และหลังฆ่า
- ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
- ดูแลรักษาและทาความสะอาดรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
- ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องลวกขูดขนสุกร รหัส ทสน.ส.๓๐๘ ๔๗ ๐๐๐๓
- ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ชาแหละ รหัส ทสน.ส.๓๐๘ ๔๗ ๐๐๕๒ ประกอบด้วยเหล็กลับ
มีด จานวน ๓ อัน , มีด ๖ นิ้ว จานวน ๔ เล่ม, มีด ๗ นิ้ว จานวน ๑๐ เล่ม, มีด ๘ นิ้ว จานวน ๔ เล่ม
- ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำยประเสริฐ โคตรธรรม พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
- ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าฆ่า โค-กระบือ และดูแลรักษาความสะอาดห้องฆ่าชาแหละซาก
กระบือ ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
- ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
- ดูแลรักษา และ ทาสะอาด รอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
- ดูแลรักษาความสะอาดอ่างล้างเครื่องในขาว-แดง รหัส ทสน.ส.๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๒
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โค-

๓. นำยวิชัย เถำวัลย์แก้ว พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
- ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร-ยามรักษาการณ์ประจาโรงฆ่าสัตว์ในเวลา ๒๐.๐๐-๐๖.๐๐ น.
- ดูแลรักษาและ ทาความสะอาดห้องฆ่าสัตว์ โค-กระบือ ก่อนและหลังฆ่า
- มีหน้าที่ดูแลสัตว์ (โค กระบือ และสุกร) ในคอกพักสัตว์
- มีหน้าที่ตรวจจานวนสัตว์ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
- ดูแลรักษาความสะอาด เครื่องซ๊อต รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๒ และรอกยกสุกร ๒ ตัว
รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๔-๐๐๕
- ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องลวกขูดขนสุกร รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๒
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นำยนิยม จูมกุมำร พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
- ดูแลรักษาความสะอาดห้องชาแหละซากโค-กระบือ ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
- ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
- ดูแลรักษาและทาความสะอาดรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์

๓๕

- ดูแลรักษาความสะอาดกระบะใส่เครื่องและถังใส่เลือดห้องสุกร ๔ ตัว รหัส ทสน.ส. ๓๐๘
๔๗ ๐๐๐๖-๐๐๐๙
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นำยประจักร บุญสะอำด พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
- ดูแลรักษาความสะอาดห้องฆ่าชาแหละซากโค-กระบือ ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
- ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
- ดูแลรักษาและทาความสะอาดรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
- ดูแลรักษาความสะอาดคอกสุกร รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๐๑
- ดูแลรักษาความสะอาดรถเข็นใส่เครื่องใน ๒ ตัว รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๓-๐๐๓๔
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นำยวุฒิชัย วงศ์บำตร พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
- ดูแลรักษาความสะอาดห้องฆ่าชาแหละซากโค-กระบือ ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
- ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
- ดูแลรักษาและทาความสะอาดรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
- ดูแลรักษาความสะอาดคอกสุกร รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๐๑
- ดูแลรักษาความสะอาดรถเข็นใส่เครื่องใน ๒ ตัว รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๓-๐๐๓๔
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. นำยพงษ์ สุขรำช พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
- ดูแลรักษาความสะอาดห้องฆ่าชาแหละซากโค- กระบือ ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
- ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
- ดูแลรักษาและทาความสะอาดรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
- ดูแลรักษาความสะอาดคอกสุกร รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๐๑
- ดูแลรักษาความสะอาดรถเข็นใส่เครื่องใน ๒ ตัว รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๓-๐๐๓๔
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นำยนิจ คำชมพู พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
- ดูแลรักษาความสะอาดห้องฆ่าชาแหละซากโค- กระบือ ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
- ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
- ดูแลรักษาและทาความสะอาดรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
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- ดูแลรักษาความสะอาดคอกสุกร รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๐๑
- ดูแลรักษาความสะอาดรถเข็นใส่เครื่องใน ๒ ตัว รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๓-๐๐๓๔
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นำยนัฐพงศ์ เมษำ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
- ดูแลรักษาความสะอาดห้องฆ่าชาแหละซากโค- กระบือ ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
- ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
- ดูแลรักษาและทาความสะอาดรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
- ดูแลรักษาความสะอาดคอกสุกร รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๐๑
- ดูแลรักษาความสะอาดรถเข็นใส่เครื่องใน ๒ ตัว รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๓-๐๐๓๔
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อนึ่ ง เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติงานการฆ่ าสั ต ว์ในแต่ ล ะวัน เป็ น ไปด้ ว ยความเรียบร้อยให้ พ นั กงานจ้ าง
ได้จัดเตรียมความพร้อมในการดูแลเครื่องจักรกล อุปกรณ์ฆ่าชาแหละสัตว์ เปิด-ปิด น้าประปาใช้ในกระบวนการ
ฆ่าและชาแหละซากสัตว์ รวมถึงการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูแลรักษาทรัพย์สินภายในโรงฆ่าสัตว์
จึงให้พนักงานจ้างลาดับที่ 1-10 เข้าปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนเวรประจาวันตามลาดับของคาสั่งนี้ หากวันใดตรงกับวันหยุดหรือ
ยกเว้นการฆ่าสัตว์ให้เลื่อนการเข้าปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในวันถัดไป ในส่วนการปฏิบัติงานในวันหยุดหรือ
ยกเว้น การฆ่ าสั ต ว์ (วั น พระ วัน ส าคั ญ ) งานสั ต วแพทย์ จ ะแจ้ งให้ ท ราบเป็ น กรณี โดยให้ น ายวี ระ นริน ทร์
ตาแหน่ง สัตวแพทย์ ๗ว เป็นผู้ควบคุมดูแล หาก มีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติให้รายงานหัวหน้าสัตว์แพทย์
ทราบเพื่อจะได้ดาเนินการแก้ไข ต่อไป
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
งำนธุรกำรและแผนงำน
1. นำงสำววิภำรัตน์ เมืองอำมำตย์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ทาหน้าที่เลขานุการผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. ควบคุมทะเบี ยน รับ – ส่ง หนังสือภายนอกและหนังสื อภายในของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
3. ตรวจสอบเอกสารที่นาเสนอและนาเสนอหนังสือที่ออกจากห้องผู้อานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ติดตามเรื่องที่เสนอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเก็บรักษาเอกสารหนังสือราชการ
ต่างๆของผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม จัดทาทะเบียนคุมหนังสือราชการทุกชนิด เก็บเข้าแฟ้มให้
สามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันเสมอ
4. ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. ช่วยงานธุรการฯ และพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2. นำงจงจิต แสนสุริวงศ์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. เปิด – ปิด อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. งานทาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์ สินและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุก ชิ้นในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ประชาสัมพันธ์/สาเนาเอกสารของทางราชการ
4. ช่ วยงานเลขานุ การในการเสนอหนั งสื อราชการ ติ ดตามแฟ้ม เสนองานเอกสารเข้าแฟ้ ม
และอื่นๆ
5. รายงานขออนุ มัติซื้อ – จ้างซ้อม เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงอื่นๆ ของรถจักรยานยนต์ เลข
ทะเบียน กษม 871
6. ตรวจสอบบารุงรักษารถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำยไชยำ เดชำพิทักษ์ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบ และขับรถยนต์ ส.01-05 เลขทะเบียน กข 8166
2. ดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์ และบารุงรักษาอุปกรณ์ รถยนต์ ส.01-05 เลข
ทะเบียน กข 8166 ทุกวัน ก่อนปฏิบัติงาน ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
3. เช็ค ล้าง ทาความสะอาด รถยนต์ ส.01-05 เลขทะเบียน กข 8166 เป็นประจาทุกวัน
4. รายงานขออนุมัติซื้อ – จ้างซ่อม เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง อื่นๆ ของรถยนต์ ส.01-05 เลข
ทะเบียน กข 8166
5. ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ในรถยนต์ และจัดเก็บ รถยนต์ทุกครั้งก่อนเลิกงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งำนกำรเงินและพัสดุ
4. นำงสำวลัดดำวัลย์ ทิพชำติ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่วยงานการเงินและพัสดุในการจัดทาฎีกา ตลอดจนใบเบิกพัสดุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานตลาดสด
2. ช่วยงานธุรการและแผนงาน ช่วยพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ
3. พิมพ์/ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลรายละเอียด สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนจ่ายในระบบ E-LAAS
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข
และงานตลาดสด เป็นประจาทุกเดือน
4. พิมพ์/ตรวจสอบ/ฐานข้อมูลพนักงาน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนในระบบ E-LAAS ให้ เป็ น
ปัจจุบันของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ของงานการเงินและพัสดุ
6. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววิภารัตน์ เมืองอามาตย์ กรณีลาป่วย ลากิจ
7. งานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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5. นำงสำวชนิกำนต์ อัคฮำดศรี พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่วยงานการเงินและพัสดุในการจัดทาฎีกา ตลอดจนใบเบิกพัสดุ งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่ งปฏิ กู ล งานโรงฆ่ า สั ต ว์ เงิน รั บ ฝากงานกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า และเงิ น รั บ ฝากสนั บ สนุ น
ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. ช่ ว ยงานธุ ร การและแผนงาน ในการพิ ม พ์ แ ผนพั ฒ นาเทศบาล พิ ม พ์ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณ และหนังสือราชการต่างๆ
3. พิมพ์/ตรวจสอบ/สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนจ่ายในระบบ E-LAAS งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่ งปฏิกูล งานโรงฆ่ าสั ต ว์ เงิน รับ ฝากงานกองทุ น หลั กประกันสุ ขภาพ และเงินรับฝากสนั บสนุน ศูน ย์บริการ
สาธารณสุข เป็นประจาทุกเดือน
4. พิมพ์/ตรวจสอบ/ฐานข้อมูลพนักงาน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนในระบบ E-LAAS ให้ เป็ น
ปัจจุบันของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. ตรวจสอบหมวดรายจ่าย งบอนุมัติ โอนลด โอนเพิ่ม ผูกพันกับหน่วยงานงบประมารฯ สานัก
การคลัง เป็นประจาทุกเดือน
6. จัดทารายละเอียดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของบุคลากรกองสาธารณสุขฯ เป็นประจา
ทุกเดือน
7. พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ของงานการเงินและพัสดุ
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. นำงสุภำพ มิ่งโอโล พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่ ว ยงานการเงิน ฯ ในการน าเสนอฎี กา และติ ด ตามฎี ก าที่ น าเสนอให้ เป็ น ไปด้ว ยความ
เรียบร้อย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. ช่วยงานการเงินฯในการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง และใบเบิกพัสดุ ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ช่วยงานธุรการฯ ในการรับหนังสือจากงานธุรการ สานักปลัดเทศบาล
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
โดยให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ
และคาสั่งนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีให้แก่ท้องถิ่นมากที่สุด
คาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้ให้ยกเลิก ให้ใช้คาสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

............................. รองนายกฯ
............................. ปลัดเทศบาล
……………………… รองปลัดเทศบาล
............................ ผอ.กองฯ
........................... หน.ฝ่าย
………………………. หน.งาน
........วิภารัตน์...... พิมพ์

