คำสั่งเทศบำลนครสกลนคร
ที่ ๘๖๙/๒๕๖1
เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทั่วไปของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

************************************
ตามคาสั่งเทศบาลนครสกลนคร ที่ 1024/๒๕๖๐ ลงวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖๐ และคาสั่งที่
509/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ได้มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
พนั ก งานจ้ างตามภารกิ จ และพนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป ของกองสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ มไปเรี ย บร้ อ ยแล้ ว นั้ น
แต่เนื่องจากมีการจ้างพนักงานจ้างเพิ่ม และรับพนักงานจ้างทั่วไปช่วยปฏิบัติราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
ขั บ รถยนต์ ประกอบกั บ พนั ก งานจ้ า งบางรายลาออกและมี ก ารปรั บ ปรุง เปลี่ ย นแปลงหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อให้เหมาะสมกับงาน
ฉะนั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น การปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ของพนั กงานเทศบาล ลู ก จ้างประจา พนั ก งานจ้ าง
ตามภารกิ จ และพนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป ภายในกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม ด าเนิ น ไปด้ ว ยความ เรี ย บร้ อ ย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลตามเป้ า หมายของทางราชการ อาศั ย อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ เตรส จึ ง มอบหมายงานในหน้ า ที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. นำยสมโชค ศรีหำรักษำ ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลำง) เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-2104-001
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม ระเบียบที่กาหนดไว้
๒. วางแผนควบคุมดูแลฝ่าย/งานต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของคณะผู้บริหาร ได้แก่
๒.๑ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
(๑) งานส่งเสริมสุขภาพ
(๒) งานสาธารณสุขชุมชน
(๓) งานป้องกันและควบคุมโรค
๒.๒ ฝ่ายบริการสาธารณสุข
(๑) งานศูนย์บริการสาธารณสุข
(๒) งานทันตสาธารณสุข
(๓) งานหลักประกันสุขภาพ
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๒.๓ ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
(๑) งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
(๒) งานสุขาภิบาลอาหาร
(๓) งานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒.๔ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
(๑) งานรักษาความสะอาด
(๒) งานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๓) งานสัตวแพทย์
๒.๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(๑) งานธุรการและแผนงาน
(๒) งานการเงินและพัสดุ
๓. จั ด ท าแผนตามโครงการบริ ห าร บริ ก ารสาธารณสุ ข ให้ สอดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาสาธารณสุ ข ท้ อ งถิ่ น
โดยประสานแผนกับสาธารณสุข อาเภอและสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๔. ก าหนดนโยบายการปฏิบั ติงาน พิ จ ารณาจัดอัต รากาลั งเจ้าหน้ าที่ และงบประมาณของหน่ วยงานที่
รับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. เป็นหัวหน้าหน่วยปฐมภูมิ เทศบาลนครสกลนคร
๗. เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๘. ในกรณีหัวหน้าฝ่ายไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ทาหน้าที่รักษาราชการแทน
๙. ในกรณีที่ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้มอบหมาย
ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้รักษาราชการแทนตามลาดับ ดังนี้
๙.๑ นางกาญจนา ไพจิตรโยธี
๙.๒ น.ส.ชุติกาญจน์ ทิพย์สุวัล
๙.๓ น.ส.พูลทรัพย์ โน๊ตสุภา
๙.๔ นายพิศาล อุทธา
๙.๕ นางศิริกันยา ดอนโคตรจันทร์
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(๑) ฝ่ำยส่งเสริมสำธำรณสุข
๒. นำงสำวพูลทรัพย์ โน๊ตสุภำ
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสำธำรณสุข (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-2104-004
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในฝ่ายส่งเสริม
สาธารณสุข
๒. วางแผนงาน ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ งานของพนั ก งาน พนั ก งานจ้ างให้ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามลาดับขั้นของงาน ดังต่อไปนี้

3

๒.๑ งานส่งเสริมสุขภาพ
๒.๒ งานสาธารณสุขชุมชน
๓. เป็นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๔. ในกรณีหัวหน้างานในฝ่ายลา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ทาหน้าที่รักษาราชการแทน
๕. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑.๑ งำนส่งเสริมสุขภำพ
๓. นำงสำวเบญจวรรณ ขันไสว
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนส่งเสริมสุขภำพ
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3602-005
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานส่งเสริมสุขภาพ
๒. งานด้านสุขศึกษา
๓. งานอนามัยโรงเรียน
๔. งานอนามัยแม่และเด็ก
๕. งานโภชนาการ
๖. งานสุขภาพจิต
๗. งานอนามัยเรือนจา
๘. งานออกกาลังกาย
๙. งานวางแผนครอบครัว
๑๐. งานผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
๑๑. ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ เทศบาลนครสกลนคร
๑๒. ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเลี่ยงเมือง
๑๓. ช่วยปฏิบัติงานในคลินิกเบาหวาน-ความดัน มะเร็งปากมดลูกและคลินิกสุขภาพเด็กดี ทุกวันอังคาร
และวันพุธที่ศูนย์บริการสาธารณสุขนาเวง และศูนย์บริการสาธารณสุขเลี่ยงเมือง
๑๔. งานปฐมพยาบาล ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตั้งของสานักงาน/สถานพยาบาล
๑๕. ให้การตรวจสุขภาพประจาปี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ พนักงานจ้าง เทศบาลนครสกลนคร
๑๖. เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๗. จัดทาแผนปฏิบัติงานและทารายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
๑๘. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑.๒ งำนสำธำรณสุขชุมชน
ให้นำงสำวพูลทรัพย์ โน๊ตสุภำ
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสำธำรณสุข รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำงำนสำธำรณสุขชุมชน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานสาธารณสุขชุมชน
๒. จัดตั้ง นิเทศ ติดตาม ให้การสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน (ศสมช.)
๓. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การใช้งบประมาณเงินอดหนุนในงานสาธารณสุขชุมชน
๔. พัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร สาธารณสุข
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๕. สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุขชุมชน
๖. จัดทาแผนปฏิบัติงานและจัดทารายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
7. กรณีที่หัวหน้างาน ลา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ นางสาวปิยะวรรณ์ กาคา ปฏิบัติหน้าที่แทน
8. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑.๓ งำนป้องกันและควบคุมโรค
๔. นำงสำวปิยะวรรณ์ กำคำ
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสุขำภิบำลชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนป้องกันและควบคุมโรค
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3606-004
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานป้องกันและควบคุมโรค
๒. วางแผน กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานป้องกันและควบคุมโรค
๓. งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ได้แก่ โรคติดต่อทั่วไป,โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ, โรคติดต่อ
ระบบประสาท, โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน, โรคติดต่อที่นาโดยแมลง ฯลฯ
๔. งานควบคุมแมลงและพาหะนาโรค
๕. งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
๖. การชันสูตรสาธารณสุข การเฝ้าระวังโรคและสอบสวนทางระบาดวิทยา
๗. สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานควบคุมและป้องกันโรค
๘. วางแผนงาน ค้นคว้า วิจัยให้บริการ รวมถึงการจัดทาแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและบาบัดสารเสพติด
๙. การบาบัด/รักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งฝึ กอาชีพ
แก่ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบาบัดรักษาแล้ว
๑๐. การให้ความรู้เรื่องยาและสารเสพติดในชุมชน โรงเรียนและสถานประกอบการ
๑๑. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๒. เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๓. จัดทาแผนปฏิบัติงานและจัดทารายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
๑๔. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(๒) ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข
๕. นำงกำญจนำ ไพจิตรโยธี
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-2104-002
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ในฝ่ายบริการสาธารณสุข
๒. วางแผนงาน ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเทศบาล และพนั ก งานจ้ า งให้ เป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย ปฏิบัติงานอื่นที่เ กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๓. กากับดูแลและสนับสนุน งานด้านวิชาการของหน่วยงานปฐมภูมิ
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๔. เป็นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. ในกรณีหัวหน้างานในฝ่ายลา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ทาหน้าที่รักษาราชการแทน
๖. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒.๑ งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๑
๖. นำงรัตติกำล โพธิ์สุ
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๑
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3602-001
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ทาหน้าที่หัวหน้าพยาบาล
๒. ควบคุ ม บั งคั บ บั ญ ชาและก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานเทศบาลและพนั ก งานจ้ างในงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (นาเวง)
๓. กากับพัฒนางานคุณภาพ และกิจกรรมตัวชี้วัดต่างๆ ของหน่วยปฐมภูมิในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร
๔. งานรักษาพยาบาล
๕. งานวิชาการและแผนงาน
๖. งานอุบัติเหตุ
๗. งานปฐมพยาบาล ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตั้งของสานักงาน/สถานพยาบาล
๘. ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ เทศบาลนครสกลนคร
๙. นักสุขภาพประจาครอบครัวชุมชน ดงพัฒนา และปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขนาเวง
๑๐. เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑. ทาหน้าที่แทน นางปริศนา เตรียมมหาเกษม กรณีลา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๑๒. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๗. นำงปริศนำ เตรียมมหำเกษม
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3602-002
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ช่วยควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (นาเวง)
๒. งานรักษาพยาบาล
๓. งานเบาหวาน ความดันโลหิต
๔. งานข้อมูลข่าวสาร
๕. งาน Home Health Care (HHC) และ Long term Care
๖. งานปฐมพยาบาล ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตั้งของสานักงาน/สถานพยาบาล
๗. นักสุขภาพประจาครอบครัวชุมชนนาเวง และปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขนาเวง
๘. เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๙. ทาหน้าที่แทน นางรัตติกาล โพธิ์สุ กรณีลา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๑๐. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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๘. นำงสำวจันทร์ฉำย จำรนัย
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3602-004
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. งานรักษาพยาบาล
๒. งานอนามัยแม่และเด็ก
๓. งานวัณโรคและเอดส์
๔. งานผู้พิการ
๕. งานสุขศึกษา
๖. งานปฐมพยาบาล ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตั้งของสานักงาน/สถานพยาบาล
๗. นักสุขภาพประจาครอบครัว ชุมชนหนองมันปลา ๑ และปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขนาเวง
๘. เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๙. ทาหน้าที่แทน นางสาวภัชรินทร์ วงศ์ศรีดาในกรณีลา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๑๐. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๙. นำงสำวภัชรินทร์ วงศ์ศรีดำ
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3602-006
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. งานรักษาพยาบาล
๒. งานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
๓. งานผู้สูงอายุ, ช่วยเหลืองาน Long term Care
๔. งานส่งเสริมสุขภาพและออกกาลังกาย งานบริหารเวชภัณฑ์ (main – stock)
5. งานปฐมพยาบาล ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตั้งของสานักงาน/สถานพยาบาล
6. นักสุขภาพประจาครอบครัวชุมชนหนองแดง, ทางานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข (นาเวง)
7. เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
8. ทาหน้าที่แทน นางสาวจันทร์ฉาย จารนัย ในกรณีลา ไม่อยู่ หรือไม่สามารปฏิบัติราชการได้
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒.2 งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๒
๑๐. นำงธัญรดี นิติธรรกุล
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๒
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3602-003
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๒ (เลี่ยงเมือง)
๒. งานรักษาพยาบาล
๓. งานชันสูตร
๔. งานมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
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๕. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
๖. งานปฐมพยาบาล ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตั้งของสานักงาน/สถานพยาบาล
๗. นักสุขภาพประจาครอบครัวชุมชนหนองมันปลา ๒ และปฏิบัติที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเลี่ยงเมือง
๘. เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๙. ทาหน้าที่แทน จ.อ. หญิงจามจุรี นางพงษ์ กรณีลา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๑๐. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๑. จ.อ. หญิงจำมจุรี นำพงษ์
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3602-007
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ช่วยควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (เลี่ยงเมือง)
๒. งานรักษาพยาบาล
๓. งานอนามัยโรงเรียน
๔. งานสุขภาพจิต
๕. งานควบคุมและป้องกันการเผยแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการ
๖. งานบริหารเวชภัณฑ์
๗. งานปฐมพยาบาล ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตั้งของสานักงาน/สถานพยาบาล
๘. นักสุขภาพประจาครอบครัวชุมชนหนองทรายขาว และปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเลี่ยงเมือง
๙. เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐. ทาหน้าที่แทน นางธัญรดี นิติธรรกุล ในกรณีลา หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๑๑. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒.๓ งำนทันตสำธำรณสุข
๑๒. นำงพัชรินทร์ มูลประถม
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขชำนำญงำน ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนทันตสำธำรณสุข
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-4609-001
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานทันตสาธารณสุข
๒. งานส่ งเสริมและสนั บสนุ น ทางด้านวิชาการ โดยศึกษาค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรฐานและ
วางแผนให้บริการ พร้อมทั้งควบคุมกากับการให้บริการทันตสาธารณสุข
๓. ปฏิบัติงานอื่น ตามมาตรฐานของบริการปฐมภูมิ ดังนี้
๓.๑ งานบริการทันตสาธารณสุข
๓.๒ งานส่งเสริมทันตสาธารณสุข
๓.๓ งานทันตสาธารณสุขในชุมชนและโรงเรียน
3.๔ งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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๒.๔ งำนหลักประกันสุขภำพ
ให้นำงกำญจนำ 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. ควบคุมบั งคับ บั ญ ชา และกากับ ดูแลการปฏิ บัติ งานของพนั กงานเทศบาล และพนั กงานจ้างในฝ่ าย
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
๒. วางแผนงาน กาหนด แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของงาน ดังต่อไปนี้
๒.๑ งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
๒.๒ งานสุขาภิบาลอาหาร
๒.๓ งานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๓. เป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
4. ในกรณีหัวหน้างานในฝ่ายลา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ทาหน้าที่รักษาราชการแทน
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓.๑ งำนสุขำภิบำลสถำนประกอบกำร
ให้นำงสำวชุติกำญจน์ ทิพย์สุวัล
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำงำนสุขำภิบำลสถำนประกอบกำร
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
๒. งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ 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 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
๒.๕ การจัดการสิ่งปฏิกูล
๒.๖ การจัดการมูลฝอย
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๒.๗ สุขาภิบาลทั่วไป เช่น สถานประกอบการประเภท กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสุขาภิบาล
โรงเรียน, สถานีขนส่งผู้โดยสาร, สถานีบริการจาหน่ายน้ามัน, โรงพยาบาล-สถานพยาบาล, สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
สวนสาธารณะ, สุขาภิบาลสิ่งขับถ่าย-มูลฝอย, สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย ฯลฯ
3. งานสุขาภิบาลสุสานและฌาปนสถาน
๔. สนับสนุนทางด้านวิชาการโดยการศึกษา ค้นคว้า วิเ คราะห์ วิจัย กาหนดมาตรฐาน และจัดทาแผนงาน/
โครงการ ดาเนินงาน รวมถึงประสานกับภาคี เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และการฝึกอบรมในงานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
๖. ออกเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/สถานประกอบการ ตาม พรบ. การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗. ออกใบอนุ ญ าต/ ให้ ส ถานประกอบการ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พรบ. สุส าน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
๘. สรุปรายงาน ผท ๑๑ ส่งสานักการคลัง ทุกสิ้นเดือน
๙. จัดทารายงานการดาเนินงานตาม พรบ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่งกองวิชาการและแผนงาน ทุกสิ้นเดือน
๑๐. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
๑๑. จัดทาแผนปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
๑๒. เป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
13. กรณีทหี่ ัวหน้างาน ลา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ นางสาวนภสร จักรเสน ปฏิบัติหน้าที่แทน
๑๔. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3.2 งำนสุขำภิบำลอำหำร
๑๔. นำงสำวนภสร จักรเสน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสุขำภิบำลชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนสุขำภิบำลอำหำร
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3606-003
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานสุขาภิบาลอาหาร
๒. งานสุขาภิบาลอาหาร ประกอบด้วย
๒.๑ สถานประกอบการค้าตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๒ การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๒.๓ ตลาด
๒.๔ สุขาภิบาลทั่วไป เช่น สถานประกอบการประเภท สุขาภิบาลโรงเรียน, สถานีขนส่งผู้โดยสาร,
สถานีบริการจาหน่ายน้ามัน, โรงพยาบาล-สถานพยาบาล, สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะ, สุขาภิบาลสิ่ ง
ขับถ่าย-มูลฝอย, สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย สุขาภิบาลน้าดื่ม น้าประปา ฯลฯ
๓. งานคุ้มครองผู้ บ ริ โภค ด้านอาหารและน้าดื่ม, ยารักษาโรคและเครื่องส าอาง รวมถึงการดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
๔. งานสุขาภิบาลอาหารและน้า รวมถึงการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้า
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๕. งานสุขาภิบาลตลาดสด, หาบเร่ – แผงลอย
๖. สนับสนุนทางด้านวิชาการโดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรฐานและจัดทาแผนงาน/
โครงการ ดาเนินงาน รวมถึงประสานกับภาคี เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และการฝึกอบรมในงานสุขาภิบาล
๘. ออกเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมใบอนุญ าต/หนังสื อรับรองการแจ้ง สถานประกอบการ
ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙. ออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ให้สถานประกอบการ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และ พรบ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๐. สรุปรายงาน ผท. ๑๑ ส่งสานักการคลัง ทุกสิ้นเดือน
๑๑. จัดทารายงานการดาเนินงานตาม พรบ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่งกองวิชาการและแผนงาน ทุกสิ้นเดือน
๑๒. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
๑๓. จัดทาแผนปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
๑๔. เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๕. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ. หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๖. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓.3 งำนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
1๕. นำยกำญจน์ พบสมัย
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-3606-002
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมบังคับบัญชา และกากับดูแล การปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในงานควบคุมและ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒. งานด้านควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒.๑ งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผน จัดทาแผนจัดทารายงาน จัดทาฐานข้อมูลด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ รณรงค์และการฝึกอบรม
สร้างจิตสานึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒ งานจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนจัดทารายงาน สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) รณรงค์และฝึกอบรมให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๓ งานเฝ้ าระวังควบคุมมลพิษ การวางแผน การจัดทาแผน การเฝ้ าระวังและควบคุมมลพิ ษ
ทางน้า ทางอากาศ เสียง การสั่นสะเทือน ตรวจสอบควบคุม ดาเนินการแก้ไข การเฝ้าระวัง รวมถึงการประเมินความ
เสี ย หายและผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อม (EIA) การด าเนิ น งานเกี่ย วกับ เรื่อ งราวร้อ งทุ ก ข์ เหตุ เดื อดร้อ นราคาญ
ดาเนินการตรวจสอบ ป้องกัน ควบคุมแก้ไขด้านมลพิษ มลภาวะ
๒.๔ งานสุขาภิบาลชุมชนเมืองและควบคุมเหตุราคาญ การวางแผนจัดทาแผนตรวจสอบปรับปรุง
แก้ไข ควบคุมด้านอาชีวอนามัยและโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ, สถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางาน การรับเรื่องราว
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ร้องทุกข์และติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขการวางแผน การควบคุมป้องกัน การรายงานประเมินผล การร้องทุกข์
เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
๓. แผนงาน โครงการด้านสิ่งแวดล้อม, โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office), โครงการสถานที่ทางาน
น่าอยู่ น่าทางาน โครงการ LA21, โครงการลดโลกร้อน, โครงการเมืองคาร์บอนต่า, โครงการด้าน อาชีวอนามัย
และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โครงการพลังงานทางเลือก และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ควบคุ ม การใช้ ร ถจั กรยานยนต์ เครื่อ งจั กรกล และการเบิ ก จ่ ายน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ใช้ ในงานควบคุ ม
และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๕. รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม(พลังงานทดแทน)
๖. รับผิดชอบเว็ปไซด์ เฟสบุ๊ค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. กาหนดมาตรการ ค้นคว้า วิจัยให้บริการ รวมถึงการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติงาน/โครงการฯ และรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการฯ หรือทุกสิ้นเดือน
๘. การให้คาปรึกษา บริการ สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านควบคุมและจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
๙. งานควบคุม ตรวจสอบ จัดทาทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ในงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๑๐. เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(๔) ฝ่ำยบริกำรสิ่งแวดล้อม
๑๖. นำยพิศำล อุทธำ
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสิ่งแวดล้อม (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง ๕๖-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๓
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชา และกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างในฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
๒. วางแผนงานกาหนดแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลาดับขั้น ดังต่อไปนี้
๒.๑ งานรักษาความสะอาด
๒.๒ งานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒.3 งานสัตวแพทย์
๓. เป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
4. ในกรณีหัวหน้างานในฝ่ายลา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ทาหน้าที่รักษา ราชการแทน
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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(๔.๑) งำนรักษำควำมสะอำด
๑๗. นำยโกวิท ศรีทอง
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสุขำภิบำลชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนรักษำควำมสะอำด
เลขทีต่ ำแหน่ง 56-2-06-3606-005
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบั ญ ชาและกากับ ดูแลการปฏิบัติงานของลู กจ้างประจา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในงานรักษาความสะอาด
๒. งานด้านรักษาความสะอาด บริการด้านสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดเก็บ กวาด ล้างทาความสะอาด
ถนน ทางเท้า ที่สาธารณะและพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า การบริการกวาดและดูดฝุ่นถนนรวมถึงการล้างถนน การ
ล้างตลาดและแผงลอย
๓. งานบริการตัดหญ้าสองฟากฝั่งถนน และบริเวณที่สาธารณะ
๔. ควบคุมการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลและการเบิกจ่ายน้ามันเชื้ อเพลิง ที่ใช้ในงานรักษา
ความสะอาด
๕. กาหนดมาตรการ ค้นคว้าวิจัยให้บริการ รวมถึงการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติงาน/โครงการฯ และรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการฯ หรือ ทุกสิ้นเดือน
๖. รับผิดชอบ ศูนย์เรียนรู้ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
๗. รับผิดชอบ ควบคุม กากับ ดูแล การรักษาความสะอาดของเอกชนและชุมชน
๘. การให้คาปรึกษา สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการรักษาความสะอาดและอื่นๆ
๙. งานควบคุม จัดทาทะเบียนพัสดุ และจัดทาพัสดุในงานรักษาความสะอาด
๑๐. งานโครงการเมืองน่าอยู่ (Health city) ด้านมิติเมืองสะอาด รวมถึงการประสานภาคีเครือข่ายเมือง
น่าอยู่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑. เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๒. การบริการติดตั้งห้องน้า ห้องส้วมเคลื่อนที่สาเร็จรูปรวมถึงการบารุงรักษาและดูแลรักษาความสะอาด
ห้องน้า ห้องส้วมเคลื่อนที่สาเร็จรูป
๑๓. การดาเนิ น การจั ดการส้วมสาธารณะ รวมถึง การแก้ไขปัญ หาการพัฒ นา/ปรับปรุงส้วมสาธารณะ
เพื่อรับการประเมินรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ
๑๔. งานควบคุม ดูแล รวมถึงการขออนุญาตใช้ฌาปนสถานคูหมากเสื่อ
๑๕. งานควบคุม ดูแล การขออนุญาตรถลากจูงศพ
๑๖. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
๑๗. จัดทาแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
๑๘. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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๔.๒ งำนกำรจัดกำรมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ให้นำยพิศำล อุทธำ
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสิ่งแวดล้อม รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำงำนกำรจัดกำรมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมบังคับบัญชา และกากับดูแลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้า งประจา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในงานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. งานด้านการจัดการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
โดยการบริการ คัดแยกมูลฝอย การจัดเก็บรวบรวม ขนส่ง มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ไปกาจัดตามหลักสุขาภิบาล
3. งานบริ ก ารตั้ งวางถั งขยะ ถั งคอนเทนเนอร์ ในทั้ งที่ ชุ ม ชน สถานที่ ร าชการ เอกชน และบริเวณที่
สาธารณะ รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดถังขยะ ถังคอนเทนเนอร์ และบริเวณรอบถังขยะ, ถังคอนเทนเนอร์
4. การกาหนดมาตรการ การประเมิน อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๕. การกาหนดรูปแบบ เส้นทาง และการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
๖. การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม การลดขยะต้นทาง
๗. การดาเนินงานจัดการสิ่งปฏิกูล การกาหนดรูปแบบการใช้บริการ ระบบเก็บกัก การขนการบาบัดและ
การกาจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล รวมถึงการออกมาตรการ การออกข้อกาหนดหรือเทศบัญญัติท้องถิ่น
๘. การดาเนินงาน จัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยติดเชื้อ/มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน กาหนด
รูป แบบการให้ บ ริ ก ารเก็ บ ขน บ าบั ด หรื อ กาจั ด ติ ด ตาม/ควบคุ ม /ก ากั บ การเก็บ ขน มู ล ฝอยฯ ให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ และมาตรฐานทางวิชาการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกมาตรการการออกข้อกาหนด
หรือเทศบัญญัตทิ ้องถิ่น
๙. รับผิดชอบ ศูนย์ขนถ่ายและแปรสภาพมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย
การลดปริมาณ การใช้ซ้าและการนากลับมาใช้ใหม่ (3R Reduce , Reuse , Recycle)
๑๐. ควบคุมการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลและการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในงานพัฒนา
ควบคุมการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑๑. กาหนดมาตรการ ค้นคว้า วิจัยให้บริการ รวมถึงการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติงาน/โครงการฯ และรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการฯ หรือทุกสิ้นเดือน
1๒. รับผิดชอบ ควบคุม กากับ ดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในการจ้างเหมาเอกชนและชุมชน
ดาเนินการ
1๓. การให้คาปรึกษา บริการ สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
1๔. งานควบคุม ตรวจสอบ จัดทาทะเบียนพัสดุ และจัดทาพัสดุในงานพัฒนาควบคุมการจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
1๕. กรณีทหี่ ัวหน้างาน ลา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายโกวิท ศรีทอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
๑๖. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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(๔.๔) งำนสัตวแพทย์
๑๘. นำยวีระ นรินทร์
ตำแหน่ง สัตวแพทย์อำวุโส ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนสัตวแพทย์
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-4610-002
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมบังคับบัญชา และกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในงานสัตวแพทย์
2. งานควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนทาการฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์ให้
เป็นไปตามกฎหมาย พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ การตรวจเนื้อสัตว์ การตรวจ
คุณภาพน้าหรือวัสดุต่างๆ ในโรงฆ่าสัตว์
3. งานคลินิกสัตวแพทย์ การให้บริการ ทางด้านสัตวแพทย์แก่สัตว์เลี้ยงในด้ านต่างๆ เช่น ตรวจรักษาโรค
สัตว์ ฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์
๔. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐาน
๕. กาหนดมาตรการ ค้นคว้า วิจัยให้บริการ รวมถึงการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติงาน/โครงการฯ และ รายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการฯหรือทุกสิ้นเดือน
6. การให้คาปรึกษา บริการ สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านสัตวแพทย์
๗. เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๘. เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๙. กาหนดมาตรการ ควบคุม ดูแล การเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตาม ข้อกาหนดหรือเทศบัญญัติการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๐. งานควบคุม ตรวจสอบ จัดทาทะเบียนพัสดุและจัดทา พัสดุ ในงานสัตวแพทย์
1๑. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(๕.) ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
๑๙. นำงศิริกันยำ ดอนโคตรจันทร์
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป (นักบริหำรงำนทั่วไประดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-2101-008
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชา และกากับดูแลพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒. ควบคุม กากับดูแล วางแผนงาน กาหนดแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. ควบคุมงานธุรการและแผนงาน
๔. ควบคุมงานการเงินและพัสดุ
๕. ควบคุมการจัดระบบและการบริหารงานบุคคล
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๖. สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๘. ในกรณีหัวหน้างานในฝ่ายลา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ทาหน้าทีร่ ักษาการแทน
(๕.๑) งำนธุรกำรและแผนงำน
๒๐. นำงจันทัพปภำ พันทำ
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนธุรกำรและแผนงำน
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-4101-011
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานใน
งานธุรการและแผนงาน
๒. งานสารบรรณ งานร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจสอบเอกสาร และหนังสือราชการที่ทางส่วนราชการต่างๆ
ประสานงานมา และอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
๓. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและการส่งญัตติของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาเทศบาลนครสกลนคร
๔. งานจัดเตรียมสถานที่ประชุมของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมบันทึกการประชุม
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ
๕. งานจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖. งานจัดทาแผนดาเนินการ แผนพัฒนา ๔ ปี แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. งานควบคุมตรวจสอบภายในของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘. งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
๙. งานรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
๑๐. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
๑๑. งานประสานแผนงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
๑๒. งานจัดทาแผนปฏิบัติงาน รวบรวม สรุปผล การปฏิบัติงานของงานต่างๆ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และรายงานทุกสิ้นเดือน และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๑๓. งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทาและสนับสนุนระเบียบรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๔. ควบคุ มการใช้ร ถยนต์ รถจั กรยานยนต์ และการเบิก จ่ายน้ ามั นเชื้อเพลิ งฯ ที่ ใช้ในงานธุรการและ
แผนงาน
๑๕. งานลาพักผ่อนประจาปี และการลาอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๖. จัดทาสมุดควบคุมวันลา ตรวจสอบและเสนอวันลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๗. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และผู้ทาคุณประโยชน์
๑๘. ควบคุม ดูแล จัดทา รายละเอียดเงินสวัสดิการบุตรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๙. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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(๕.๒) งำนกำรเงินและพัสดุ
ให้นำงศิริกันยำ ดอนโคตรจันทร์
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนกำรเงินและพัสดุ
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานจ้างในงานการเงินและพัสดุ
๒. งานเบิกจ่ายเงิน เดือนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
๓. งานควบคุมงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน งานโอนเงินเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๔. งานจัดทาเอกสาร รวบรวมสถิติเกี่ยวกับการเงินของหน่วยงาน
๕. งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๖. งานควบคุม จัดทาทะเบียนพัสดุของหน่วยงาน
๗. งานจัดทาพัสดุของหน่วยงาน
8. กรณีที่หัวหน้างาน ลา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางจันทัพปภา พันทา ปฏิบัติหน้าที่แทน
9. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒๑. สิบตรีหญิงกัญญำพัชร มำเพชร ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
เลขที่ตำแหน่ง 56-2-06-4103-012
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ (หน้าห้อง) คณะผู้บริหารท้องถิ่นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ
๓. งานควบคุม จัดทาทะเบียนพัสดุ รวมทั้งการจาหน่วยพัสดุที่เสื่อมสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
๔. งานจัดทาพัสดุของหน่วยงาน
๕. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. ฝ่ำยส่งเสริมสำธำรณสุข
งำนสำธำรณสุขชุมชน
1. นำงสำวนันทวรรณ พิมพ์สมแดง พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่ ว ยปฏิ บั ติ งานขั้ น ต้ น เกี่ ย วกั บ งานธุ รการและงานสารบรรณที่ ไม่ ย าก ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ
ผู้บังคับบัญชา
2. ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการ งานสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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๒. ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข
งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 1 (นำเวง)
๑. นำยจิรวัฒน์ วงศ์กำฬสินธุ์ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบและขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๔๓๐๖
2. ดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่อ งยนต์และบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ รถยนต์ห มายเลขทะเบียน
กข ๔๓๐๖ ทุกวัน ก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๓. นารถยนต์เข้าตรวจสภาพ เปลี่ยนวัสดุ/อุปกรณ์/เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง/กรองต่าง ๆ ฯลฯ ตามแผน
ซ่อมบารุงที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๔. จัดทาใบเบิกน้ามันเชื้อเพลิง รายงานการใช้น้ามันเชื้อเพลิง รายงานการใช้รถยนต์ และรายงานอื่นที่
เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะ เป็นประจาทุกวัน/เดือน ตามที่กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๕. เช็ค ล้าง ทาความสะอาด รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๔๓๐๖ เป็นประจาทุกวัน
๖. รายงานขออนุมัติซื้อ-จ้างซ่อม พร้อมเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและอื่นๆ ของรถยนต์หมายเลขทาเบียน
กข ๔๓๐๖
๗. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ในรถยนต์และจัดเก็บรถยนต์ทุกครั้งก่อนเลิกงาน
๘. ช่วยจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร
๙. ช่วยติดตามรายงานเอกสารที่จาเป็นเร่งด่วน และการติดต่อประสานงานอานวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. ช่วยรับ – ส่ง ผู้ป่วย เพื่อส่งต่อที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
๑๑. ช่วยเบิกวัสดุต่างๆ กับโรงพยาบาลสกลนคร
๑๒. ขนถ่ายขยะติดเชื้อทั้งในสถานพยาบาล และในชุมชน เพื่อไปกาจัดที่ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
๑๓. งานซ่อมบารุงครุภัณฑ์ทางการแพทย์
๑๔. ช่วยรับผิดชอบชุมชนดงพัฒนา
๑๕. ปฏิบัติงานควบคู่กับ นายสมจิตร ปันจันทร์
๑๖. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. นำยวัลลพ ไชยสุข พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไป, รับผู้ป่วย, ทาประวัติ, วัดสัญญาณชีพ
๒. ทาความสะอาดเครื่องมือแพทย์, ผ้าห่อ Set ทาแผล, ผ้าเช็ดมือ, ห้องฉุกเฉิน
๓. นึ่งเครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับ Set ทาแผลต่างๆ
๔. ทาความสะอาดห้องฉุกเฉิน และอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (นาเวง)
๕. ช่วยงานสวน
๖. ช่วยรับผิดชอบชุมชนหนองแดง
๗. ปฏิบัติงานควบคู่กับ นางปรารถนา พลไตร
๘. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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๓. นำงปรำรถนำ พลไตร พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ให้บริการนวด, อบ, ประคบ, ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก และช่วยคีย์ข้อมูลในโปรแกรม JHCIS
และปลูกสมุนไพรพื้นฐานไว้ให้บริการ
๒. ทาความสะอาดห้องแพทย์แผนไทย, ห้องน้าเจ้าหน้าที่, ชั้นบน
๓. ทาความสะอาดเครื่องมือแพทย์แผนไทย, ซักเสื้อผ้าผู้ป่วย, ผ้าปู, ปลอกหมอน ในคลินิกบริการแพทย์แผนไทย
๔. ช่วยงาน อสม. /ระบบรายงานต่างๆ
5. ช่วยงานบัตรทอง
6. ช่วยประดิษฐ์ Set ทาแผลต่างๆ เช่น Top Gauze, Set ทาแผลขนาดใหญ่, Set คลอด
7. ช่วยรับผิดชอบชุมชนมะขามป้อม
8. ปฏิบัติงานควบคู่กับนายวัลลพ ไชยสุข
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งำนทันตสำธำรณสุข
1. นำงอุบลรัตน์ แสงวงศ์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับชอบ
๑. ช่วยให้บริการทันตกรรม
๒. ช่วยงานเยี่ยมบ้าน
๓. ช่วยงานสารบรรณ
๔. ทาความสะอาดห้องทันตกรรม ห้องคลังเวชภัณฑ์ และห้องน้าหญิง
๕. ล้ างท าความสะอาดเครื่ องมื อทัน ตกรรม, ซักผ้ าเปื้ อน, ผ้ าห่ อ Set ต่างๆ ในงานทัน ตกรรม พร้อ มนึ่ ง
Sterile เพื่อใช้งาน
๖. ช่วยรับผิดชอบชุมชนนาเวง
๗. ปฏิบัติงานควบคู่กับ นายประเสริฐศิลป์ วงค์เตชะ
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. ทาความสะอาดห้องอาคารชั้น ล่าง และอาณาบริเวณโดยรอบอาคารสานักงาน และห้องน้าชายซักผ้าปู
ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผู้ป่วยห้องเบอร์ ๑ และห้องเบอร์ ๓, ล้างแก้วน้าผู้ป่วย
๗. ช่วยรับผิดชอบชุมชนหนองทรายขาว
๘. ปฏิบัติงานควบคู่กับ นางอุบลรัตน์ แสงวงศ์
๙. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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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 และชุมชนหนองทรายขาว
10. ปฏิบัติงานควบคู่กับ นายสมจิตร ปันจันทร์
๑1. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒. นำยสมจิตร ปันจันทร์ 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 ๑, หนองมันปลา ๒
๑๑. ปฏิบัติงานควบคู่กับ นางพรทิพา ประกิ่ง
๑๒. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓. ฝ่ำยส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
งำนสุขำภิบำล
๑. นำงพัชรำภรณ์ แก้วคำแจ้ง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่วยหัวหน้างานนาเงินรายได้ส่งสานักการคลัง
2. ช่วยออกสารวจข้อมูลสถานประกอบการภาคสนามให้เรียบร้อยถูกต้อง พร้อมออกตรวจสอบ เร่งรั ด
จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยจัดทาทะเบียนคุมรับ-ส่งหนังสือราชการต่างๆของงานสุขาภิบาลตลอดจนติดตามเก็บรักษาหนังสือ
ราชการในฝ่าย/งาน ให้เรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันเสมอ
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4. ช่วยพัสดุกองในการดาเนินการจัดทาทะเบียนควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ของงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. ช่วยพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนผู้ประกอบการ, รายงานผลการปฏิบัติงาน, แผนการ
ออกปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลรักษา เพื่อให้อยู่ใสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
6. ช่ ว ยรั บ ค าร้ อ งต่ า งๆ พิ ม พ์ ใบอนุ ญ าตและจั ด ท าทะเบี ย นควบคุ ม การค้ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
7. ช่ ว ยรั บ ค าร้ อ งต่ างๆ ที่ ป ระชาชนมายื่ น ค าร้ อ งที่ ก องสาธารณสุ ขฯ การขออนุ ญ าต ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กองสาธารณสุขฯ เช่น รถลากจูงศพ, ฌาปนสถานคูหมากเสื่อ ฯลฯ
8. ช่วยจัดทาฐานข้อมูลสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
9. ช่ ว ยจั ดท าทะเบี ย นสถานประกอบการ ประเภทสถานที่ จาหน่ ายอาหารและสถานที่ ส ะสมอาหาร,
ตลาดสด, เร่ขาย, แผงลอย, สุสานและฌาปนสถาน, การควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพและการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย
๑0. ช่วยหัวหน้างานในการออกเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน
๑1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรประจาวันศุกร์ ในการให้บริการประชาชนเวลา 08.30 – ๑๓.๐๐ น. รวมทั้งดูแล
รักษาความสะอาด จุดปฏิบัติงานของงานสุขาภิบาล ณ บริเวณศูนย์บริการร่วมในทุกวันศุกร์
๑2. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวศิริลักษณ์ บุตรดี และ นางสาววรางคณา วงศ์พนาวัลย์ และนางภิญ ญ์ภา
ไขไพรวัลย์ กรณีลา หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๓. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. นำงสำวศิริลักษณ์ บุตรดี พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. พิมพ์ใบอนุญาต และจัดทาทะเบียนควบคุมการค้าตาม พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
2. ช่วยรับคาร้องเขียนใบอนุญาต และจัดทาทะเบียนควบคุมการค้าตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 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 กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น รถลากจูงศพ, ฌาปนสถานคูหมากเสื่อ ฯลฯ
4. ช่วยหัวหน้างานจัดทารายงาน ผท.11 และส่งสานักการคลังคลังทุกสิ้นเดือน
5. ช่วยตรวจสอบข้อมูลในการเร่งรัดจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6. ช่วยจัดทาทะเบียนสถานประกอบการประเภทสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร, ตลาดสด
,เร่ขาย,แผงลอย,สุสาน และฌาปนสถาน,การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
7. ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของงานสุขาภิบาล
8. ช่วยหัวหน้างานจัดทารายงานประจาเดือน ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สรุปรายงานเป็นประจาเดือนทุกเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา
9. ช่วยหัวหน้างานในการออกเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน
10. ช่วยจัดทาฐานข้อมูลสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน
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๑1. ช่วยพัสดุกองฯ ในการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในงานฯ ตลอดจนจัดพิมพ์ใบเบิกพัสดุต่าง ๆ ของงานฯ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
12. ช่วยพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ตลอดจนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลรักษาเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ดีอยู่เสมอ
13. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรประจาวันพุธ อังคาร ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
และเวลาพักเที่ยง ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาด จุดปฏิบัติงานของงานสุขาภิบาล ณ บริเวณ
ศูนย์บริการร่วม ในทุกวันพุธ และวันอังคาร
14. ปฏิบั ติห น้ าที่ แทน นางสาววรางคณา วงศ์ พนาวัล ย์ , นางพั ช ราภรณ์ แก้ว คาแจ้ง และนางภิ ญ ญ์ ภ า
ไขไพรวัลย์ กรณีลา หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๕. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3. นำงสำววรำงคณำ วงศ์พนำวัลย์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่วยรับคาร้องพิมพ์ใบอนุญาตและจัดทาทะเบียนควบคุมการค้าตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
2. ช่วยรับคาร้องต่างๆ ที่ประชาชนมายื่นคาร้อง การขออนุญาตให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยตรวจสอบข้อมูลในการเร่งรัดจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งให้เป็น ไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ช่วยจัดทาทะเบียนสถานประกอบการ ประเภทสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร,ตลาดสด,
เร่ขาย,แผงลอย,สุสาน และฌาปนสถาน,การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5. ช่วยจัดทาฐานข้อมูลสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน
6. ช่วยพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ตลอดจนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลรักษาเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ
7. ช่วยพัสดุกองฯ ในการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในงานฯ ตลอดจนจัดพิมพ์ใบเบิกพัสดุต่างๆ ของงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8. ประสานงานเกี่ยวกับงานพัสดุของงานสุขาภิบาล
9. ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของงานสุขาภิบาล
10. ช่วยหัวหน้างานจัดทารายงานประจาเดือน เช่นรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ฯลฯ
11. ช่วยหัวหน้างานในการออกเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน
12. ช่วยจั ดทาแผนผัง จัด ทาล็ อค รวมถึงการตีเส้ น ประเภทการจาหน่ ายสิ นค้าในที่ห รือทางสาธารณะ
รวมถึงการจาหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (บายพาส)
13. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรประจาวันพฤหัสบดี ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
และเวลาพักเที่ยง ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาดจุดปฏิบัติงานของงานสุขาภิบาล ณ บริเวณ
ศูนย์บริการร่วม ในทุกวันพฤหัสบดี
14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวศิริลักษณ์ บุตรดี และนางพัชราภรณ์ แก้วคาแจ้ง กรณีลาหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
๑๕. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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4. นำงภิญญ์ภำ ไขไพรวัลย์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่วยพิมพ์หนังสือเอกสารต่างๆ ในฝ่าย/งานสุขาภิบาล เช่น โครงการต่างๆ หนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการ
ร้านค้า, ซองจดหมาย, หนังสือราชการ เป็นต้น
2. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ/เอกสาร ในฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
3. ช่วยออกสารวจข้อมูลสถานประกอบการภาคสนามให้เรียบร้อยและถูกต้อง พร้อมออกตรวจสอบเร่งรัด
จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4. ช่วยรับคาร้องต่างๆ ที่ประชาชนมายื่นคาร้อง การขออนุญาตให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5. ช่ ว ยตรวจสอบข้ อ มู ล ในการเร่ ง รั ด จั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตให้ เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ
6. ช่วยจัดทาทะเบียนสถานประกอบการ ประเภทสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ตลาดสด,
แผงลอย – เร่ขาย, สุสานและฌาปนสถาน, การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
7. ช่วยรับคาร้องพิมพ์ใบอนุญาตและจัดทาทะเบียนควบคุมการค้าตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
8. ช่วยหัวหน้างานในการออกเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน
9. ช่วยจัดทาฐานข้อมูลสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน
10. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรประจาวันจันทร์ ในการให้บริการประชาชนช่วงเวลา 08.00 – 08.30 น. และ
ช่วงพักเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. และเวลาพักเที่ยง ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาด จุด
ปฏิบัติงานของงานสุขาภิบาล ณ บริเวณศูนย์บริการร่วมในทุกวันจันทร์
11. ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แทนนางสาววรางคณา วงศ์ พนาวัล ย์ และนางสาวศิริลั กษณ์ บุตรดี กรณี ล าหรือไม่
สามารถปฏิบัติงานได้
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 งและงานอื่ น ๆ ของรถจั ก รยานยนต์
หมายเลขทะเบียน กวข ๖๙๙
๑4. สรุปรายงานการสารวจร้านค้าใหม่ และช่วยหัวหน้างานในการตรวจสุขาภิบาลทั่วไป เป็นประจาเดือน
เสนอผู้บังคับบัญชา
๑๕. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5. นำยสกล ม่อมพะเนำว์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (บายพาส) พื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร โดยในการรักษา
ความสะอาดประจาวัน 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. ให้สลับวันเว้นวันกับนายสมศรี โคตรธรรม ใน
การปฏิบัติงาน
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2. ทาความสะอาดบริเวณแผงจาหน่ายสิ นค้า/อาหาร ทางเดิน และรางระบายน้า ฟุตบาธ ทางเท้า และ
บริเวณต่าง ๆ ตลาดสด ทุกวัน
๓. ทาความสะอาดพื้น ร่องระบายน้าช่วงเย็นทุกวัน และปัดกวาดหยากไย่ช่วงเช้าทุกวัน
๔. เก็บกวาดขยะมูลฝอย บริเวณลานจอดรถในโซนที่รับผิดชอบ
๕. ทาความสะอาดบริเวณจาหน่ายสินค้า/อาหาร โดยล้างด้วยน้าหรือผงซักฟอก รวมถึงพื้นด้วยน้ายาทาความ
สะอาดหรือน้ายาฆ่าเชื้อก่อนเลิกงานทุกวัน
๖. ทาการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อความสะดวกในการเก็บขนและกาจัด คือ มูลฝอยสดและมูลฝอยทั่วไป
ยกเว้น กองเศษวัส ดุก่อสร้ าง และกองกิ่งไม้ที่ มีขนาดใหญ่ ห รือของเสี ย ที่คุ ณ สมบั ติเป็ นสารไวไฟวัตถุระเบิด สาร
กัมมันตภาพรังสีและ/หรือสารพิษ
๗. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาดทุกครั้งก่อนเลิกงาน
๘. หากมี วัส ดุ อุ ป กรณ์ , สิ่ งก่ อ สร้ างภายในตลาดสดเทศบาลนครสกลนครช ารุด เสี ย หาย ให้ รีบ รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
๙. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
6. นำยสมศรี โคตรธรรม พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร บริเวณลานอเนกประสงค์ ข้างศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (เลี่ยงเมือง) และ
บริเวณดิน ลู กรังทั้ งหมด พื้น ที่รับ ผิ ดชอบประมาณ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร โดยในการรักษาความสะอาดประจาวัน
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 ฟุตบาธทางเท้า และบริเวณ
ต่าง ๆ รอบบริเวณลานอเนกประสงค์ฯ ทุกวัน
๓. ทาความสะอาดพื้น ร่องระบายน้าช่วงเย็นทุกวัน และปัดกวาดหยากไย่ช่วงเช้าทุกวัน
๔. เก็บกวาดขยะมูลฝอย บริเวณลานจอดรถในโซนที่รับผิดชอบ
๕. ทาความสะอาดบริเวณจาหน่ายสินค้า/อาหาร โดยล้างด้วยน้าหรือผงซักฟอก รวมถึงพื้นด้วยน้ายาทาความ
สะอาดหรือน้ายาฆ่าเชื้อก่อนเลิกงานทุกวัน
๖. ทาการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อความสะดวกในการเก็บขนและกาจัด คือ มูลฝอยสดและมูลฝอยทั่วไป
ยกเว้น กองเศษวัส ดุก่อสร้ าง และกองกิ่งไม้ที่ มีขนาดใหญ่ ห รือของเสี ย ที่คุ ณ สมบั ติเป็ นสารไวไฟวัตถุระเบิด สาร
กัมมันตภาพรังสีและ/หรือสารพิษ
๗. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาดทุกครั้งก่อนเลิกงาน
๘. หากมี วัส ดุ อุ ป กรณ์ , สิ่ งก่ อ สร้ างภายในตลาดสดเทศบาลนครสกลนครช ารุด เสี ย หาย ให้ รีบ รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
๙. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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7. นำยเพิ่มศักดิ์ วงศ์ศิลำ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร บริเวณลานอเนกประสงค์ ข้างศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (เลี่ยงเมือง) และ
บริเวณดินลูกรังทั้งหมด พื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร โดยในการรักษาความสะอาดประจาวัน ให้
ปฏิบัติ 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 และบริเวณต่างๆ
รอบบริเวณลานอเนกประสงค์ฯ ทุกวัน
๓. ทาความสะอาดพื้น ร่องระบายน้าช่วงเย็นทุกวัน และปัดกวาดหยากไย่ช่วงเช้าทุกวัน
๔. เก็บกวาดขยะมูลฝอย บริเวณลานจอดรถในโซนที่รับผิดชอบ
๕. ทาความสะอาดบริเวณจาหน่ายสินค้า/อาหาร โดยล้างด้วยน้าหรือผงซักฟอก รวมถึงพื้นด้วยน้ายาทาความ
สะอาดหรือน้ายาฆ่าเชื้อก่อนเลิกงานทุกวัน
๖. ทาการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อความสะดวกในการเก็บขนและกาจัด คือ มูลฝอยสดและมูลฝอยทั่วไป
ยกเว้น กองเศษวัส ดุก่อสร้ าง และกองกิ่งไม้ที่ มีขนาดใหญ่ ห รือของเสี ย ที่คุ ณ สมบั ติเป็ นสารไวไฟวัตถุระเบิด สาร
กัมมันตภาพรังสีและ/หรือสารพิษ
๗. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาดทุกครั้งก่อนเลิกงาน
๘. หากมี วัส ดุ อุ ป กรณ์ , สิ่ งก่ อ สร้ างภายในตลาดสดเทศบาลนครสกลนครช ารุด เสี ย หาย ให้ รีบ รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
๙. งานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๘. นำยปริญญำ คุณำรักษ์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ช่วยปฏิบัติงานในงานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒. ช่ว ยจั ด ท ารายงานเหตุ ร้ องเรี ย นเหตุ ราคาญ แก่ผู้ บั งคับ บั ญ ชา ตลอดจนจั ด ท ารายงานเหตุราคาญ
ประจาเดือน
๓. ช่วยจัดเก็บเอกสารในงานเข้าหมวดหมู่ให้เรียบร้อย
๔. ช่วยงานติดต่อประสานงานและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
๕. จัดทารายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกเดือน
๖. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวันอังคาร ที่ One Stop Service งานสุขาภิบาล
๗. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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๔. ฝ่ำยบริกำรสิ่งแวดล้อม
1. งำนรักษำควำมสะอำด
๑.1 ประจำสำนักงำน
๑. นำยบุญเรือง อินทใส ลูกจ้ำงประจำ ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำคนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคนงานชุดโยธา ช่วยควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด
เก็บขนขยะ รวมทั้งสารวจปัญหาอุปสรรคในพื้นที่
๒. ช่วยวางแผน กากับการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาด เก็บขนขยะในพื้นที่ให้สะอาดไม่มีขยะ
ตกค้าง
3. ช่วยหัวหน้างานควบคุม ดูแล งานให้บริการสุขาเคลื่อนที่
4. ช่วยหัวหน้างาน ดูแล ตรวจสอบ ประสานงานควบคุมกากับการทางานในการจ้างเอกชนทาความสะอาด
๕. ช่วยหัวหน้างานควบคุม ดูแลโรงซ่อมบารุง ห้องเก็บพัสดุ รถบรรทุกน้า ทีมชุดตัดหญ้า รถตัดหญ้าฟาร์ม
ดันดินและรถดูดฝุ่น
๖. รับผิดชอบดูแล เบิก -จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์และบารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์รถยนต์ทะเบียน ม 1371 สกลนคร ทุกวันก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
๗. รับผิดชอบดูแล เบิก -จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และบารุงรักษาวั สดุ
อุปกรณ์รถจักรยานยนต์เลขทะเบียน กวข-701 สน. ทุกวันก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา
๘. ปฏิบัติหน้าที่แทนนายสุนทร ประกิ่ง และนายสัมฤทธิ์ ไพจิตรโยธี กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๙. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒. นำยสั มฤทธิ์ ไพจิ ต รโยธี พนั กงำนจ้ ำงตำมภำรกิ จ ต ำแหน่ ง พนั กงำนขั บรถยนต์ ปฏิ บั ติ หน้ ำที่
หัวหน้ำคนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคนงานชุดกวาดถนน ช่วยควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการรักษาความ
สะอาด เก็บขนขยะ รวมทั้งสารวจปัญหาอุปสรรคในพื้นที่
2. ช่วยวางแผน กากับการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาด เก็บขนขยะในพื้นที่ให้สะอาดไม่มีขยะ
ตกค้าง
3. ช่วยหั ว หน้ างานควบคุม ดูแลงานฌาปนสถานคูห มากเสื่ อ งานลากจูงศพและพิ ธีกรรมเกี่ยวกับการ
ฌาปนกิจในฌาปนสถานคูหมากเสื่อ
4. ช่ วยงานหั วหน้ างานดูแล ตรวจสอบ ประสานงานและควบคุมกากับการดาเนินงานในการจ้างเหมา
เอกชนทาความสะอาด
5. รับผิดชอบดูแล เบิก -จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์รถยนต์ทะเบียน 811076 สกลนคร (ส.05-01) ทุกวันก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
๖. รับ ผิดชอบดูแล เบิ ก -จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์ และบารุงรักษาวัส ดุ
อุปกรณ์รถจักรยานยนต์เลขทะเบียน กวข-70๐ สน. ทุกวันก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
๗. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายบุญเรือง อินทใสและนายสุนทร ประกิ่ง กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๘. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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๓. นำงสำวนภัสรพี แถบเงิน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรสุขำภิบำล
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ช่วยดูแลดาเนินกิจกรรมและรายงานผลการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
๒. ช่วยดาเนินกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางในชุมชน ในเขตเทศบาลนครสกลนคร
๓. ช่วยดาเนินกิจกรรมและรายงานผลการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนและร้านจาหน่ายอาหาร
4. ช่วยตรวจสอบระบบ และรายงานผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสียโรงฆ่าสัตว์ และตลาดบายพาส
5. จัดทาฐานข้อมูลการจัดการขยะต้นทาง วิเคราะห์ สรุปผลการดาเนินงานและช่วยจัดทาแผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
6. ช่วยจัดทารายงานการควบคุมงานจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดทั้ง ๘ กลุ่มงาน
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4. นำยพิศุทธิ์ เดชำพิทักษ์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่วยปฏิบัติงานธุรการในงานรักษาความสะอาดและงานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. ช่วยจัดส่งหนังสือหรือเอกสารของฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
3. ช่วยจัดเก็บเอกสารในฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อมเข้าหมวดหมู่ให้เรียบร้อย
4. ช่วยพิมพ์หนังสือราชการในงานรักษาความสะอาดและงานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5. ช่วยงานถ่ายเอกสารต่าง ๆ ในฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
6. ช่วยจัดทาเรื่องเบิกน้ามันเชื้อเพลิงในงานรั กษาความสะอาดและงานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวบรวมสถิติการใช้น้ามันเชื้อเพลิงรายวัน/รายเดือน/รายปี รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่าเสมอ
7. ช่วยงานติดต่อประสานงานและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
8. ช่วยงานการดาเนินกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย
9. จัดทารายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกเดือน
๑0. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1.๒ ชุดซ่อมบำรุงยำนพำหนะและเครื่องจักร
๑. นำยพรศิลป์ เขตสุภำ ลูกจ้ำงประจำ ตำแหน่ง คนงำน ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำชุดซ่อมบำรุงยำนพำหนะ
และเครื่องจักร
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานซ่อมบารุงยานพาหนะและเครื่องจักรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. ช่วยวางแผนและทาการซ่อมบารุงยานพาหนะและเครื่องจักรตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. ช่วยเก็บรักษาพัสดุที่เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ (รอจาหน่าย)
๔. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยศูนย์ซ่อมบารุงงานรักษาความสะอาด
๕. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน การใช้น้ามัน การซ่อมบารุงยานพาหนะและเครื่องจักร และรายงานอื่น
ที่เกี่ยวกับงานซ่อมบารุงยานพาหนะ/เครื่องจักร เป็นประจาทุกวัน
๖. ช่วยตรวจสอบ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ในฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อมและรายงานให้ทราบทุกวัน
๗. รับผิดชอบดูแล เบิก -จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์ และบารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์รถยนต์หมายเลขทะเบียน ตค 383 (ส.31-01) ทุกวัน ก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
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๘. ปฏิบัติงานเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๙. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒. นำยสมเด็จ ติศรี พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่ประจาโรงซ่อมบารุงยานพาหนะและเครื่องจักร
2. ช่วยซ่อมบารุงยานพาหนะและเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ช่วยเก็บรักษาพัสดุที่เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ (รอจาหน่าย)
๔. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยศูนย์ซ่อมบารุงงานรักษาความสะอาด
๕. ช่วยจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน การใช้น้ามัน การซ่อมบารุงยานพาหนะและเครื่องจักร และรายงาน
อื่นที่เกี่ยวกับงานซ่อมบารุงยานพาหนะ/เครื่องจักร ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ช่วยตรวจสอบ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ในฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
๗. ปฏิบัติงานเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๘. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑.๓ ศูนย์เรียนรู้กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
๑ นายขวัญชัย เดชวงศ์
พนักงานประจารถขยะ
๒ นายอนันสวัสดิ์ ผันกลาง
คนงาน
๓ นายธีรธร
มานิสสรณ์
คนงาน
๔ นายธรากรณ์ โคตรธรรม
คนงาน

กำรปฏิบัติงำน
หัวหน้าชุดประจาศูนย์เรียนรู้ฯ
ประจาศูนย์เรียนรู้ฯ
ประจาศูนย์เรียนรู้ฯ/พนักงานขับรถฯ
ประจาศูนย์เรียนรู้ฯ/พนักงานขับรถฯ

หมำยเหตุ
ช่วยพ่นหมอกควัน
ช่วยพ่นหมอกควัน
ช่วยพ่นหมอกควัน
ช่วยพ่นหมอกควัน

มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่ประจาศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม
2. ช่วยดาเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในศูนย์เรียนรู้ฯ
4. จัดเก็บขยะเปียก ในสถานประกอบการ และร้านอาหาร
5. ช่วยจัดทารายงานผลการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑.๔ พนักงำนขับรถยนต์
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
กำรปฏิบัติงำน
1 นายโสภณ
หมั่นพลศรี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถทะเบียน 80-8576
๒ นายสมพร
ประกิ่ง
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถทะเบียน 80-7637
พนักงานขับเครื่อง
๓ นายวัฒนชัย ไชยนุ
พนักงานขับรถทะเบียน 80-7640

หมำยเหตุ
ลูกจ้างประจา

จักรกลขนาดเบา

๔
๕
๖

นายมานะ
นายสุริยา
นายอภิวัฒน์

เสาว์มนตรี
นามปากดี
บุตรเพ็ง

พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถทะเบียน 80-9943
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถทะเบียน บม 6827
คนงาน
พนักงานขับรถทะเบียน 80-7641 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ

28

ลำดับ
๗
8
9
10
๑1
๑2

ชื่อ – สกุล
นายจีระพันธ์ ผันกลาง
นายธรากรณ์ โคตรธรรม
นายด่วน
เมษา
นายธีรธร
มานิสสรณ์
นายสมเกียรติ ล่องสมุทร
นายสมเด็จ
ติศรี

ตำแหน่ง
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

กำรปฏิบัติงำน
หมำยเหตุ
พนักงานขับรถทะเบียน 80-๖๙๙๓ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถทะเบียน 80-9900 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถทะเบียน ตค 383 ปฏิบตั ิหน้าที่พนักงานขับรถ
ขับรถแทนพนักงานขับรถกรณีวันหยุด/ลา ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
ขับรถแทนพนักงานขับรถกรณีวันหยุด/ลา ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
ขับรถแทนพนักงานขับรถกรณีวันหยุด/ลา ปฏิบตั ิหน้าที่พนักงานขับรถ

มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบและขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์และบารุงรักษาอุปกรณ์
3. เช็คล้างทาความสะอาดรถยนต์เป็นประจาทุกวัน
4. นารถยนต์ตรวจเช็ค เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์/เปลี่ยนนามันเครื่อง/กรองน้ามันเครื่องฯลฯ ตามแผนซ่อมบารุง
ที่กาหนด
5. จัดทารายงานการใช้น้ามันการใช้รถและรายงานอื่นที่เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะ
6. รั บ ผิ ด ชอบการเขี ย นเบิ ก น้ ามั น เชื้ อ เพลิ งตามโควตาที่ ก าหนดพร้ อ มทั้ ง จั ด ท ารายละเอี ย ดเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงให้ครบ ส่งเบิกก่อนกาหนดวันเติมน้ามัน 1 วัน
๗. เวลาปฏิบัติงาน ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๘. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑.๕ ชุดงำนโยธำ
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นายสมวน
แก้วสาโรง
๒ นายสมเกียรติ ล่องสมุทร
๓ นายกรณ์ชาอิ สมาจารย์
๔ นายลาพูน
พันธ์หนองบัว
๕ นายสุรศักดิ์ อินทนัด
๖ นายธนากร สุขพันธ์
๗ นายสุระชาติ เถาวัลย์แก้ว
๘ นายราชัน
มุงคุณ
๙ นายรังสฤษฎ์ อาวงศ์
๑๐ นายสุทิศ
อินทร์หนอง
๑๑ นายสมชาย บุริสาด

ตำแหน่ง
กำรปฏิบัติงำน
พนักงานประจารถขยะ
ชุดโยธา
คนงาน
ชุดโยธา
คนงาน
ชุดโยธา
คนงาน
ชุดโยธา
คนงาน
ชุดโยธา
คนงาน
ชุดโยธา
คนงาน
ชุดโยธา
คนงาน
ชุดโยธา
คนงาน
ชุดโยธา
คนงาน
ชุดโยธา
คนงาน
ชุดโยธา

หมำยเหตุ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ช่วยพ่นหมอกควัน
ช่วยพ่นหมอกควัน
ช่วยพ่นหมอกควัน

มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ให้บริการทาความสะอาด เก็บกวาด เก็บกิ่งไม้/เศษวัสดุ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า
2. ให้บริการจัดทาห้องน้า ห้องสุขาเคลื่อนที่
3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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๑.๖ ชุดงำนกวำดถนน
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายสิทธิพร
สมปิตะ
2 นายทวีสุข
อาวงศ์
3 นางสาวทองดี
หงส์ทอง
4 นายสมชาย
จันทะพรหม
5 นางพัด
พรมจันทร์
6 นางสาวสมจิตร ม่อมพะเนาว์
7 นาวารี
ขันทีท้าว
8 นางสุดใจ
ยางธิสาร
9 นางสาวอัษฎา
หตะเสน
10 นางคณิจศรี
ยางธิสาร
11 นางพิสมัย
อาวงศ์
1๒ นางอุรา
แพงโท
1๓ นายด่วน
เมษา
1๔ นางสันณพร
ชมพูราษฎร์
1๕ นายสมศักดิ์
สุพันธ์เมือง
1๖ นางกาญจนา
พิมพ์สมแดง
1๗ นายวันชัย
ไชยยศ
1๘ นายดารง
ศิรินนท์
๑๙ นางสาววิลัยรัตน์ สังกฤษ
๒๐ นางจันทิพย์
สิงห์งอย
2๑ นางเวย
พรหมสาขาฯ
2๒ นายเรืองเดช
ยางธิสาร
2๓ นางประกายแก้ว พิมพะสุด
2๔ นายสุเทพ
ล่องสมุทร
๒๕ นางปวีนา
ยศตะโคตร

ตำแหน่ง
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

กำรปฏิบัติงำน
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 และงานดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจาทุกวัน
๓. ออกปฏิบัติงานเวลา ๐๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หมำยเหตุ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา

ตลาด
ตลาด
ตลาด
ตลาด
ตลาด
ตลาด
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2. งำนกำรจัดกำรมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒.๑ ประจำสำนักงำน
๑. นำยสุนทร ประกิ่ง ลูกจ้ำงประจำ ตำแหน่ง คนงำน ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำคนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคนงาน ช่วยควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด เก็บขนขยะ
รวมทั้งสารวจปัญหาอุปสรรคในพื้นที่
2. ช่วยวางแผน กากับการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาด เก็บขนขยะในพื้นที่ให้เกิดความสะอาด
ไม่มีขยะตกค้าง
3. ช่วยควบคุม ดูแล ความสะอาด ความเรียบร้อย รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานประจาสถานีขนถ่ายขยะ
เทศบาลนครสกลนคร
4. ช่วยหัวหน้างานควบคุม ดูแล งานการเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะ
5. ช่วยหัวหน้างานควบคุม ดูแล การตรวจสภาพเบื้องต้นของรถยนต์เก็บขนขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
พร้อมใช้งาน
6. ช่วยหัวหน้างาน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การตั้งวางถังขยะการเปลี่ยนถังขยะกรณีชารุดรวมถึงการล้าง
ทาความสะอาดถังขยะ
7. รับผิดชอบดูแล เบิก -จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์ และบารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์รถจักรยานยนต์เลขทะเบียน ขตต-5 สน. และรถยนต์หมายเลขทะเบียน บม ๖๘๒๖ สกลนคร (ส.02-๑๑)
ทุกวัน ก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
8. ช่วยหัวหน้างาน ดูแล ตรวจสอบ ประสานงาน ควบคุมกากับการดาเนินงานในการจ้างเหมาเอกชนทา
ความสะอาด
9. ปฏิบัติหน้าที่แทนนายบุญเรือง อินทใส , นายสัมฤทธิ์ ไพจิตรโยธี กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑๐. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. นำงสำวธนภรณ์ แซ่เอีย พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรสุขำภิบำล
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ช่วยดูแลดาเนินกิจกรรมและรายงานผลการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
๒. ช่ว ยดาเนิ น กิจกรรมการจั ดการขยะต้น ทางใน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่ว ยงานและส่ ว น
ราชการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร
๓. ช่วยดาเนินกิจกรรมและรายงานผลการจัดการขยะพิษหรือขยะอันตรายในชุมชน
4. ช่วยจัดทาฐานข้อมูล และรายงานผลการเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป ทั้งรายวันและรายเดือน
5. ช่วยจัดทาเอกสาร การซ่อมบารุง และการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ของรถยนต์และเครื่องจักรกล ในงาน
จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6. ช่วยประเมินอัตราค่าธรรมเนียม การเก็บขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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๒.๒ พนักงำนขับรถยนต์
ลำดับ ชื่อ – สกุล
๑ นายวรรณ์
สิงห์งอย
๒ นายประเสริฐ
พรมจันทร์
๓ นายประสบโชค ลีภาวัน
๔ นายประเสริฐศักดิ์ ซอมสุข
๕ นายวรจิตร
วงศ์ตาผา
๖ นายพรชัย
พลราชม

ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขัเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน

๗
๘
๙
1๐
1๑
1๒
๑๓

นายวิลัยศักดิ์
นายสมบัติ
นายปองปรีดา
นายทวีศักดิ์
นายวิไล
นายอุบล
นายพัฒนพงษ์

โพธิ์โคตร
เดชผล
สีล้านมี
งอยภูธร
มูลตองคะ
แสนมี
ตงศิริ

๑๔

นายชัชวาล

จูมศรีสิงห์

คนงาน

๑๕

นายชัยศักดิ์

กรพันธ์

คนงาน

๑๖

นายชัชวาลย์

พรหมบุรมย์

คนงาน

กำรปฏิบัติงำน
พนักงานขับรถทะเบียน 81-4374
พนักงานขับรถทะเบียน 81-5360
พนักงานขับรถทะเบียน 80-7678
พนักงานขับรถทะเบียน 80-7635
พนักงานขับรถทะเบียน 80-3539
พนักงานขับรถทะเบียน 8๑-๕๕๙๓

หมำยเหตุ
ลูกจ้างประจา

พนักงานขับรถทะเบียน 81-1338
พนักงานขับรถทะเบียน 81-5362
พนักงานขับรถทะเบียน 80-๖๙๙๓
พนักงานขับรถทะเบียน 81-1610
พนักงานขับรถทะเบียน 81-5361
พนักงานขับรถทะเบียน 80-9791
พนักงานขับรถทะเบียน 80-๙๗๙๐ ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน

ขับรถยนต์
พนักงานขับรถทะเบียน ๘๐-7248 ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
ขับรถยนต์
พนักงานขับรถทะเบียน ๘๐-๔๓๗๓ ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
ขับรถยนต์
ขับรถแทนพนักงานขับรถกรณีวันหยุด/ลา ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
ขับรถยนต์

มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบและขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์และบารุงรักษาอุปกรณ์
3. เช็คล้างทาความสะอาดรถยนต์เป็นประจาทุกวัน
4. นารถยนต์ตรวจเช็ค เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์/เปลี่ยนนามันเครื่อง/กรองน้ามันเครื่องฯลฯ ตามแผนซ่อมบารุง
ที่กาหนด
5. จัดทารายงานการใช้น้ามันการใช้รถและรายงานอื่นที่เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะ
6. รั บ ผิ ด ชอบการเขี ย นเบิ ก น้ ามั น เชื้ อ เพลิ งตามโควตาที่ ก าหนดพร้ อ มทั้ ง จั ด ท ารายละเอี ย ดเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงให้ครบ ส่งเบิกก่อนกาหนดวันเติมน้ามัน 1 วัน
๗. เวลาปฏิบัติงาน ๐๔.๐๐ – ๑๒.๐๐ น., ๒๑.๐๐ – ๐๕.๐๐ น.
๘. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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๒.๓ พนักงำนประจำรถยนต์เก็บขนขยะ
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1 นายวิชัย
ทิพย์จร
พนักงานประจารถขยะ
2 นายชัยยง
วงศ์กาฬสินธุ์
คนงาน
๓ นายสวัสดิ์ชัย
จูมศรีสิงห์
คนงาน
๔ นายราวีชน
พรมเภา
คนงาน
๕ นายธเนตร
แก่นวิโรจน์
คนงาน
๖ นายสมใจ
สุขพันธ์
คนงาน
๗ นายศักดิ์ดา
ภูวงศ์บัติ
คนงาน
๘ นายชัยสิทธิ์
มนทาน้อย
คนงาน
๙ นายวีระวัฒน์
มุงคุณ
คนงาน
๑๐ นายพันตรี
ลาแสดง
คนงาน
1๑ นายเอกชัย
ชาปากดี
คนงาน
1๒ นายชูชาติ
สอนคะ
คนงาน
1๓ นายอมร
ม่อมพะเนาว์
คนงาน
1๔ นายวาสนา
กันชื่น
คนงาน
1๕ นายทองนาค
กงสะกาง
คนงาน
1๖ นายจาเนียร
ตระแก้วจิตร
คนงาน
๑๗ นายวรวิทย์
แสงมณี
คนงาน
๑๘ นายยอดเมืองแมน อาจโยธา
คนงาน
๑๙ นายแมน
แสงวงศ์
คนงาน
2๐ นายมีศักดิ์
งอยจันทร์ศรี
คนงาน
2๑ นายพงษ์ศักดิ์
วรโคตร
คนงาน
2๒ นายมารุต
กัลยาบาล
คนงาน
2๓ นายสุนัน
พิมรส
คนงาน
2๔ นายสมนึก
ม่อมพะเนาว์
คนงาน
๒๕ นายวัชรินทร์
สรัคคานนท์
คนงาน
๒๖ นายวรพงษ์
วงศ์ละม้าย
คนงาน
๒๗ นายพงศธร
จักรเสน
คนงาน
๒๘ นายนิพนธ์
ล่องสมุทร
คนงาน
๒๙ นายเจษฎาพร
เพชรคา
คนงาน

กำรปฏิบัติงำน
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
๑. รับผิดชอบเก็บขนขยะ ประจาท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ช่วยพนักงานขับรถยนต์ตรวจเช็ครถยนต์เก็บขนขยะ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ประจา
๓. เวลาปฏิบัติงาน ๐๔.๐๐ – ๑๒.๐๐ น., ๒๑.๐๐ – ๐๕.๐๐ น.
๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หมำยเหตุ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
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2.4 ชุดปฏิบัติงำนเก็บขนยะกรณีเร่งด่วน
1. พนักงำนประจำรถยนต์เก็บขนขยะ ทะเบียน 81-5362 สกลนคร (ส. 03 - 09)
1.1 นายพันตรี ลาแสดง พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงาน
1.2 นายนัฐพงศ์ เมษา พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงาน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบเก็บขนขยะประจาท้ายรถยนต์เก็บขนขยะ ทะเบียน 81-5362
2. ช่วยพนักงานขับรถยนต์ตรวจเช็ครถยนต์เก็บขนขยะ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ประจา
3. เวลาปฏิบัติงาน 21.00 – 05.00 น.
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. พนักงำนประจำรถยนต์เก็บขนขยะ ทะเบียน บม 6826 สกลนคร (ส. 02 - 11)
2.1 นายวิชัย ทิพย์จร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานประจารถขยะ
2.2 นายวัฒนา สหจิตตา พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงาน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบเก็บขนขยะตกค้างตามที่ได้รับแจ้ง (ชุดเคลื่อนที่เร็ว)
2. นาส่งถังรองรับขยะตามคาร้อง รวมทั้งช่วยตรวจสอบบารุงรักษา ทาความสะอาด ถังรองรับขยะให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
3. ทาหน้าที่พนักงานประจาท้ายรถขยะสารอง ในกรณีที่พนักงานประจารถขยะลา ชาด หรือไม่ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3. งำนสัตวแพทย์
1. นำยระพิณ ยำงธิสำร พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง พนักงำนประจำรถขยะ
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องฆ่าสุกรและดูแลรักษาความสะอาดห้องฆ่าชาแหละซากสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า
๒. ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
๓. ดูแลรักษาและทาความสะอาดรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
๔. ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องลวกขูดขนสุกร รหัส ทสน.ส.๓๐๘ ๔๗ ๐๐๐๓
๕. ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ชาแหละ รหัส ทสน.ส.๓๐๘ ๔๗ ๐๐๕๒ ประกอบด้วยเหล็กลับมีด จานวน
๓ อัน , มีด ๖ นิ้ว จานวน ๔ เล่ม, มีด ๗ นิ้ว จานวน ๑๐ เล่ม, มีด ๘ นิ้ว จานวน ๔ เล่ม
๖. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำยประเสริฐ โคตรธรรม พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
๒. ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าฆ่า โค-กระบือ และดูแลรักษาความสะอาดห้องฆ่าชาแหละซากโค-กระบือก่อนฆ่าและหลัง
ฆ่า
๓. ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
๔. ดูแลรักษา และ ทาสะอาด รอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
๕. ดูแลรักษาความสะอาดอ่างล้างเครื่องในขาว-แดง รหัส ทสน.ส.๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๒
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๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นำยวิชัย เถำวัลย์แก้ว พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
๒. ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร-ยามรักษาการณ์ประจาโรงฆ่าสัตว์ในเวลา ๒๐.๐๐-๐๖.๐๐ น.
๓. ดูแลรักษาและ ทาความสะอาดห้องฆ่าสัตว์ โค-กระบือ ก่อนและหลังฆ่า
๔. มีหน้าที่ดูแลสัตว์ (โค กระบือ และสุกร) ในคอกพักสัตว์
๕. มีหน้าที่ตรวจจานวนสัตว์ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
๖. ดูแลรักษาความสะอาด เครื่องซ๊อต รหั ส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๒ และรอกยกสุ กร ๒ ตัว รหั ส
ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๔-๐๐๕
๗. ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องลวกขูดขนสุกร รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๒
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นำยนิยม จูมกุมำร พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
๒. ดูแลรักษาความสะอาดห้องชาแหละซากโค-กระบือ ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
๓. ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
๔. ดูแลรักษาและทาความสะอาดรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
๕. ดูแลรักษาความสะอาดกระบะใส่เครื่องและถังใส่เลือดห้องสุกร ๔ ตัว รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๐๖๐๐๐๙
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นำยประจักร บุญสะอำด พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
๒. ดูแลรักษาความสะอาดห้องฆ่าชาแหละซากโค-กระบือ ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
๓. ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
๔. ดูแลรักษาและทาความสะอาดรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
๕. ดูแลรักษาความสะอาดคอกสุกร รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๐๑
๖. ดูแลรักษาความสะอาดรถเข็นใส่เครื่องใน ๒ ตัว รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๓-๐๐๓๔
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นำยวุฒิชัย วงศ์บำตร พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
๒. ดูแลรักษาความสะอาดห้องฆ่าชาแหละซากโค-กระบือ ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
๓. ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
๔. ดูแลรักษาและทาความสะอาดรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
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๕. ดูแลรักษาความสะอาดคอกสุกร รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๐๑
๖. ดูแลรักษาความสะอาดรถเข็นใส่เครื่องใน ๒ ตัว รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๓-๐๐๓๔
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. นำยพงษ์ สุขรำช พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
๒. ดูแลรักษาความสะอาดห้องฆ่าชาแหละซากโค- กระบือ ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
๓. ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
๔. ดูแลรักษาและทาความสะอาดรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
๕. ดูแลรักษาความสะอาดคอกสุกร รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๐๑
๖. ดูแลรักษาความสะอาดรถเข็นใส่เครื่องใน ๒ ตัว รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๓-๐๐๓๔
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นำยนิจ คำชมพู พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
๒. ดูแลรักษาความสะอาดห้องฆ่าชาแหละซากโค - กระบือ ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
๓. ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
๔. ดูแลรักษาและทาความสะอาดรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
๕. ดูแลรักษาความสะอาดคอกสุกร รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๐๑
๖. ดูแลรักษาความสะอาดรถเข็นใส่เครื่องใน ๒ ตัว รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๓-๐๐๓๔
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นำยสุภำ ทองเอก พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
๒. ดูแลรักษาความสะอาดห้องฆ่าชาแหละซากโค- กระบือ ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
๓. ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
๔. ดูแลรักษาและทาความสะอาดรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
๕. ดูแลรักษาความสะอาดคอกสุกร รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๐๑
๖. ดูแลรักษาความสะอาดรถเข็นใส่เครื่องใน ๒ ตัว รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๓-๐๐๓๔
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๐. นำยพีรพล โคตรธรรม พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานในห้องฆ่าสุกร
๒. ดูแลรักษาความสะอาดห้องฆ่าชาแหละซากโค- กระบือ ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
๓. ดูแลรักษาและทาความสะอาดคอกพักสัตว์
๔. ดูแลรักษาและทาความสะอาดรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์
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๕. ดูแลรักษาความสะอาดคอกสุกร รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๐๑
๖. ดูแลรักษาความสะอาดรถเข็นใส่เครื่องใน ๒ ตัว รหัส ทสน.ส. ๓๐๘ ๔๗ ๐๐๓๓-๐๐๓๔
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อนึ่ ง เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านการฆ่ า สั ต ว์ ในแต่ ล ะวั น เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ให้ พ นั ก งานจ้ า ง
ได้จัดเตรียมความพร้อมในการดูแ ลเครื่องจักรกล อุปกรณ์ฆ่าชาแหละสัตว์ เปิด-ปิด น้าประปาใช้ในกระบวนการฆ่า
และช าแหละซากสั ต ว์ รวมถึ งการดู แ ลความเป็ น ระเบี ย บเรีย บร้อ ยและดู แ ลรัก ษาทรัพ ย์ สิ น ภายในโรงฆ่ าสั ต ว์
จึงให้พนั กงานจ้างลาดับ ที่ 1 - ๑๐ เข้าปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา
๑๓.๐๐ น. โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนเวรประจาวันตามลาดับของคาสั่งนี้ หากวันใดตรงกับวันหยุดหรือยกเว้นการฆ่า
สัตว์ให้เลื่อนการเข้าปฏิบัติงานของพนักงานจ้ างในวันถัดไป ในส่วนการปฏิบัติงานในวันหยุดหรือยกเว้นการฆ่าสัตว์
(วันพระ/วันสาคัญ) งานสัตวแพทย์จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณี โดยให้นายวีระ นรินทร์ ตาแหน่ง สัตวแพทย์ อาวุโส
หัวหน้างานสัตวแพทย์ เป็นผู้ควบคุมดูแล
5. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
งำนธุรกำรและแผนงำน
1. นำยอนันต์ วงค์ศรีชำ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ทาหน้าที่เลขานุการผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. ควบคุมทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือภายนอกและหนังสือภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ตรวจสอบเอกสารที่ น าเสนอและน าเสนอหนั งสื อ ที่ อ อกจากห้ อ งผู้ อานวยการกองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม ติดตามเรื่องที่เสนอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเก็บรักษาเอกสารหนังสือราชการต่างๆ ของ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทาทะเบียนคุมหนังสือราชการทุกชนิด เก็บเข้าแฟ้มให้สามารถ
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันเสมอ
4. ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. ช่วยงานธุรการและแผนงาน
๖. พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. พิมพ์บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
๘. ช่วยเก็บรายละเอียดข้อมูลก๊าซเรือนกระจก จัดทารายงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และวัสดุสิ้นเปลือง
และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นประจาทุกเดือน
๙. จัดเก็บเอกสารในงานธุรการและแผนงาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถค้นหา ได้ง่าย ทั้งในระบบ
คอมพิวเตอร์และแฟ้มงาน
๑๐. ช่วยบันทึกและรายงานการประชุมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๑. จั ด ท าข้ อ มู ล การลา และสถิ ติ เกี่ ย วกั บ การลาต่ า งๆ ของบุ ค ลากรในกองสาธารณสุ ข ฯ ในระบบ
คอมพิวเตอร์
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางฐิติมา คงคาแสน ในกรณีลา หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑๓. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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2. นำงจงจิต แสนสุริวงศ์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ช่วยงานธุรการและแผนงาน นาเสนอหนังสือราชการ ตลอดจนติดตามแฟ้มงานที่นาเสนอผู้บริหารฯ
2. ดูแลรักษาทรัพย์สินและความเป็นระเบียบเรี ยบร้อยของเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกชิ้น
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ประชาสัมพันธ์/สาเนาเอกสารของทางราชการ
4. ช่วยงานเลขานุการในการเสนอหนังสือราชการ ติดตามแฟ้มเสนองานเอกสารเข้าแฟ้มและอื่นๆ
5. รายงานขออนุ มั ติ ซื้ อ – จ้ า งซ่ อ ม เบิ ก จ่ า ยน้ ามั น เชื้ อ เพลิ งอื่ น ๆ ของรถจั ก รยานยนต์ เลขทะเบี ย น
กษม 871
6. ตรวจสอบบารุงรักษารถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ
๗. รับและส่งหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๘. ช่วยในการถ่ายเอกสาร หนังสือราชการ เอกสารต่างๆ รวมถึง ตรวจสอบ บารุงรักษา เครื่องถ่ายเอกสาร
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ
๙. ดูแล ความเรียบร้อยของสถานที่ทางาน ภายในกองสาธารณสุขฯ ทาความสะอาดให้เรียบร้อย ปัด กวาด
เช็ด ถู และทาความสะอาดห้องจัดเตรียมอาหาร ล้างแก้วน้า จาน ชามให้เรียบร้อยทั้งเช้าและบ่าย ทุกวัน
๑๐. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓. นำงฐิติมำ คงคำแสน พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
๑. ช่วยงานธุรการและแผนงาน ลงทะเบียนรับ ส่ งหนังสื อ หนังสือภายนอก ภายใน ตลอดจนติดตาม
หนังสือราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ช่วยพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ของกองสาธารณสุขฯ
๓. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม สามารถค้นหาและตรวจสอบได้ ตลอดจนแจ้งเวียนหนังสือราชการให้ฝ่าย/งาน
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. ดูแลบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน
๕. จัดทาสมุดควบคุมค่าสาธารณูปโภคพร้อมนาเสนอค่าสาธารณูปโภคของกองสาธารณสุขฯ
๖. จัดทาสมุดควบคุมวันลาของพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ พร้อมนาเสนอ
๗. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายอนันต์ วงค์ศรีชา ในกรณีลา หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๘. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔. นำยประดิษฐ์ กงลีมำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบและขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๒๗๔๑
2. ดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่อ งยนต์และบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ
๒๗๔๑ทุกวัน ก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๓. นารถยนต์เข้าตรวจสภาพ เปลี่ยนวัสดุ/อุปกรณ์/เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง/กรองต่าง ๆ ฯลฯ ตามแผน
ซ่อมบารุงที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๔. จัดท าใบเบิ กน้ ามัน เชื้อเพลิ ง รายงานการใช้น้ามันเชื้อเพลิง รายงานการใช้รถยนต์ และรายงานอื่น
ที่เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะ เป็นประจาทุกวัน/เดือน ตามที่กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
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๕. เช็ค ล้าง ทาความสะอาด รถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๒๗๔๑ เป็นประจาทุกวัน
๖. รายงานขออนุมัติซื้อ-จ้างซ่อม พร้อมเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและอื่นๆ ของรถยนต์หมายเลขทาเบียน กธ
๒๗๔๑
๗. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ในรถยนต์และจัดเก็บรถยนต์ทุกครั้งก่อนเลิกงาน
๘. ช่วยจัดส่งหนังสือหรือเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๙. ช่วยติดตามรายงานเอกสารที่จาเป็นเร่งด่วน และการติดต่อประสานงานอานวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๕. นำยไชยำ เดชำพิทักษ์ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบและขับรถยนต์ ส.๐๑-๐๕ หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๖๖
2. ดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์และบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ รถยนต์ ส.๐๑ - ๐๕ หมายเลข
ทะเบียน กข ๘๑๖๖ ทุกวัน ก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๓. นารถยนต์เข้าตรวจสภาพ เปลี่ยนวัสดุ/อุปกรณ์ /เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง/กรองต่าง ๆ ฯลฯ ตามแผน
ซ่อมบารุงที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๔. จัดทาใบเบิกน้ามันเชื้อเพลิง รายงานการใช้น้ามันเชื้อเพลิง รายงานการใช้รถยนต์ และรายงานอื่นที่
เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะ เป็นประจาทุกวัน/เดือน ตามที่กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๕. เช็ค ล้าง ทาความสะอาด รถยนต์ ส.๐๑-๐๕ หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๖๖เป็นประจาทุกวัน
๖. รายงานขออนุมัติซื้อ-จ้างซ่อม พร้อมเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและอื่นๆ ของรถยนต์ ส.๐๑-๐๕ หมายเลข
ทาเบียน กข ๘๑๖๖
๗. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ในรถยนต์และจัดเก็บรถยนต์ทุกครั้งก่อนเลิกงาน
๘. ช่วยจัดส่งหนังสือหรือเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๙. ช่วยติดตามรายงานเอกสารที่จาเป็นเร่งด่วน และการติดต่อประสานงานอานวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. ในกรณี นายมานพ หตะเสน ไม่อยู่หรือไม่สามารถทาหน้าที่ได้ให้ นายประดิษฐ์ กงลีมา ปฏิบัติหน้าที่
แทน
๑๑. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๖. นำยมำนพ หตะเสน พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน ปฏิบัติหน้ำที่ พนักงำนขับรถยนต์
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบและขับรถยนต์ ส.๐๑-๐๔ หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๖๕
2. ดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์และบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ รถยนต์ ส.๐๑ - ๐๔ หมายเลข
ทะเบียน กข ๘๑๖๕ ทุกวัน ก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๓. นารถยนต์เข้าตรวจสภาพ เปลี่ยนวัสดุ/อุปกรณ์/เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง/กรองต่างๆ ฯลฯ ตามแผนซ่อม
บารุงที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๔. จัดทาใบเบิกน้ามันเชื้อเพลิง รายงานการใช้น้ามันเชื้อเพลิง รายงานการใช้รถยนต์
และรายงานอื่นที่เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะ เป็นประจาทุกวัน/เดือน ตามที่กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๕. เช็ค ล้าง ทาความสะอาด รถยนต์ ส.๐๑-๐๔ หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๖๕เป็นประจาทุกวัน

39

๖. รายงานขออนุมัติซื้อ-จ้างซ่อม พร้อมเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและอื่นๆ ของรถยนต์ ส.๐๑-๐๔ หมายเลข
ทาเบียน กข ๘๑๖๕
๗. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ในรถยนต์และจัดเก็บรถยนต์ทุกครั้งก่อนเลิกงาน
๘. ช่วยจัดส่งหนังสือหรือเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๙. ช่วยติดตามรายงานเอกสารที่จาเป็นเร่งด่วน และการติดต่อประสานงานอานวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. กรณีนายมานพ หตะเสน ไม่อยู่หรือไม่สามารถทาหน้าที่ได้ให้ นายประดิษฐ์ กงลีมา ปฏิบัติหน้าที่แทน
๑๑. งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๗. นำยจริยะ ดอนโคตรจันทร์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน ปฏิบัติหน้ำที่ พนักงำนขับรถยนต์
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบและขับรถยนต์ ส.๐๑-๐๓ หมายเลขทะเบียน ม – ๒๕๘๐
2. ดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สภาพเครื่องยนต์และบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ รถยนต์ ส.๐๑ - ๐๓ หมายเลข
ทะเบียน ม - ๒๕๘๐ ทุกวัน ก่อนปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๓. นารถยนต์เข้าตรวจสภาพ เปลี่ยนวัสดุ/อุปกรณ์/เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง/กรองต่าง ๆ ฯลฯ ตามแผน
ซ่อมบารุงที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๔. จัดทาใบเบิกน้ามันเชื้อเพลิง รายงานการใช้น้ามันเชื้อเพลิง รายงานการใช้รถยนต์
และรายงานอื่นที่เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะ เป็นประจาทุกวัน/เดือน ตามที่กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๕. เช็ค ล้าง ทาความสะอาด รถยนต์ ส.๐๑-๐๓ หมายเลขทะเบียน ม-๒๕๘๐ เป็นประจาทุกวัน
๖. รายงานขออนุมัติซื้อ - จ้างซ่อม พร้อมเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและอื่นๆ ของรถยนต์ ส.๐๑-๐๓ หมายเลข
ทาเบียน ม-๒๕๘๐
๗. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ในรถยนต์และจัดเก็บรถยนต์ทุกครั้งก่อนเลิกงาน
๘. ช่วยจัดส่งหนังสือหรือเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๙. ช่วยติดตามรายงานเอกสารที่จาเป็นเร่งด่วน และการติดต่อประสานงานอานวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. กรณีนายจริยะ ดอนโคตรจันทร์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถทาหน้าที่ได้ให้ นายประดิษฐ์ กงลีมา ปฏิบัติหน้าที่แทน
๑๑. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งำนกำรเงินและพัสดุ
1. นำงสำววิภำรัตน์ เมืองอำมำตย์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่วยงานการเงินและพัสดุในการจัดทาฎีกา ตลอดจนใบเบิกพัสดุ งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งาน
โรงฆ่าสัตว์ เงินรับฝากงานกองทุ นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเงินรับฝากสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. พิมพ์/ตรวจสอบ/สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนจ่ายในระบบ E-LAAS งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานโรงฆ่าสัตว์ เงินรับฝากงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเงินรับฝากสนับสนุน ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็น
ประจาทุกเดือน
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3. พิมพ์/ตรวจสอบ/ฐานข้อมูลพนักงาน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนในระบบ E-LAAS ให้เป็นปัจจุบันของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. ตรวจสอบหมวดรายจ่าย งบอนุมัติ โอนลด โอนเพิ่ม ผูกพันกับหน่วยงานงบประมารฯ สานักการคลัง
เป็นประจาทุกเดือน
5. จัดทารายละเอียดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของบุคลากรกองสาธารณสุขฯ เป็นประจาทุกเดือน
6. พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ของงานการเงินและพัสดุ
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. นำงสุภำพ มิ่งโอโล พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่วยงานการเงิน และพัส ดุ ลงรายละเอียดใบตรวจรับพัส ดุ ใบตรวจรับการจ้างในบัญ ชี พัสดุ ของกอง
สาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ช่วยงานการเงินและพัสดุ บันทึกรายละเอียดการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๖) ของกองสาธารณสุขฯ
ให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. นาเสนอใบตรวจรับพัสดุ /ตรวจรับการจ้าง และดาเนินการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดซ่อมรถยนต์ ตลอดจนการนาเสนอการตรวจสภาพของรถยนต์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. พิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือถอนเงินประกันสัญญา
๕. ช่วยงานการเงินและพัสดุ บันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในสมุดทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พิมพ์บัญชีครุภัณฑ์ ตลอดจนตรวจสอบครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3. นำงทัศนีย์ อินทใส พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบ
1. ช่วยงานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ของกองสาธารณสุขฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ช่วยงานการเงินและพัสดุ บันทึกรายละเอียดฎีกาลงในสมุดควบคุมฎีกา จัดส่งฎีกา และติดตามงานด้าน
ฎีกาต่างๆ ที่นาเสนอของกองสาธารณสุขฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ช่วยงานการเงินและพัส ดุ ในการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและใบเบิกพัสดุ ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔. ช่วยงานการเงินและพัสดุ พิมพ์รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนประจาเดือน (ซองเงินเดือน) ลงรายละเอียด
เงินเดือนในสมุดคุมจ่ายเงินเดือน พร้อมจ่ายซองเงินเดือนให้กับบุคลากร ของกองสาธารณสุขฯให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๕. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

41

โดยให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบและคาสั่ง
นี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีให้แก่ท้องถิ่นมากที่สุด คาสั่งใดที่ขัด
หรือแย้งกับคาสั่งนี้ให้ยกเลิก ให้ใช้คาสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 256๑
สุมนิศร์ ทีฆธนานนท์
(นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

