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ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
---------------------------------------------อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๕๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐
ธัน วาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๒๕๒ ข้อ ๒๕๓ ข้อ ๒๕๔ ข้อ ๒๕๖ ข้อ ๒๕๘ แห่ งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริห ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ประกอบกับหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๗
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้ง ที่
๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครสกลนคร จึงประกาศกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลนครสกลนคร ดังนี้
๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิ ดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่ง
ราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานที่ต้องใช้ความรู้ความ
ช านาญเฉพาะด้ าน วางแผนและก าหนดนโยบายด้ านสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ ด าเนิ น การด้ า น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ การควบคุมโรคสัตว์สู่คน การส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล การคุ้มครองผู้บ ริโภค ควบคุมดูแลการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสั ตว์เพื่อให้ เป็นไปตามกฎระเบียบที่
กาหนดไว้ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบั ญชา ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา ให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ โดยแบ่งหน่วยงานในส่วนราชการออกเป็น ๕ ฝ่าย ๑๕ งาน ดังนี้
๖.๑ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข โดยมีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น) มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน หน้าที่ของงานส่งเสริม
สุขภาพ งานสาธารณสุขชุมชน งานป้องกันและควบคุมโรค และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคั บบัญชามอบหมาย
โดยแบ่งการบริหารจัดการภายในฝ่าย ดังนี้
๖.๑.๑ งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านวิชาการ โดยการค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กาหนดมาตรฐานและแผนการดาเนินการ ควบคุมกากับเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของงาน และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
โดยมีองค์ประกอบของงานดังนี้
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๖.๑.๑.๑ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
วางแผนและดาเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ได้แก่ แม่และเด็ก วัยเรียนและเยาวชน วัยทางาน
วัยผู้ สู งอายุ รวมถึงการโภชนาการ การส่ งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ อนามัยชุมชน การวางแผน
ครอบครัว สุขศึกษา โรคไม่ติดต่อ และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๑.๑.๒ งานสุ ข ภาพจิ ต มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การวางแผนและ
ดาเนินการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๑.๒ งานสาธารณสุขชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านวิชาการ โดยการค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กาหนดมาตรฐานและแผนการดาเนินงาน ควบคุมกากับเกี่ยวกับ
การสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของงาน โดยสนับสนุนการดาเนินงานสร้างสุขภาพภาค
ประชาชน วางแผนพัฒนารูปแบบและดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานรวมถึงการพัฒนาศักยภาพ นิเทศติดตาม
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน องค์กรเอกชนและประชาชนในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคและดูแลสุขภาพด้วยตนเองของประชาชน และปฏิบัติงานอื่น
ใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๑.๓ งานป้องกัน และควบคุมโรค มีห น้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การป้ องกันและ
ควบคุมโรค และสนับสนุนด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรฐานและผลการ
ดาเนินงานควบคุม กากับการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และการป้องกันและบาบัดการติดยา
และสารเสพติด ให้ บ รรลุ เป้ าประสงค์ของงาน และปฏิ บัติงานอื่นใดตามที่ผู้ บังคับบั ญ ชามอบหมาย โดย มี
องค์ประกอบของงาน ดังนี้
๖.๑.๓.๑ งานป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ วางแผน ค้ น คว้ า วิ จั ย
ให้บริการ จัดทาแผนงาน/โครงการและดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ การเฝ้าระวังโรคและ
สอบสวนทางระบาดวิทยา โรคติดเชื้อโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่ อระบบประสาท โรคติดต่อที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อที่นาโดยแมลง โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ฯลฯ การชันสูตรสาธารณสุข การควบคุม
สัตว์พาหนะและแมลงนาโรค และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๒ ฝ่ายบริ การสาธารณสุข โดยมีหัวหน้าฝ่า ยบริการสาธารณสุ ข (นักบริห ารงาน
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้ อ มระดั บ ต้ น ) มี ห น้ าที่ ค วบคุม และรับ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ข องงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข งานหลักประกันสุขภาพ และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย โดยแบ่งการบริหารจัดการงานภายในฝ่าย ดังนี้
๖.๒.๑ งานศู น ย์บ ริ การสาธารณสุ ข มี ห น้าที่เกี่ ยวกับ การส่ งเสริมและสนั บสนุ น
ทางด้านวิชาการ โดยศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรฐานและแผนงานให้บริการ พร้อมทั้งควบคุม
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์บริการสาธารณสุขให้ครบทั้ง ๔ ด้าน ทั้งด้านการป้องกัน การรั กษาพยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดทาบัตรสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล และปฏิบัติงานอื่น
ใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีองค์ประกอบของงาน ดังนี้
๖.๒.๑.๑ งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑,๒ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนงานการให้บริการ
พร้อ มทั้ งควบคุม กากับ การให้ บ ริ การในการดาเนิ น กิ จกรรมต่ างๆ ภายในศู น ย์บ ริการสาธารณสุ ข รวมทั้ ง
ยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานและการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานคุณภาพ HCA
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การจัดทาบัตรสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล (บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ให้ครอบคลุมเขตพื้นที่เทศบาล
นครสกลนครทั้ง ๔๓ ชุมชน และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๒.๒ งานทัน ตสาธารณสุ ข มีห น้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้าน
วิชาการ โดยศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรฐานและแผนงานให้บริการ พร้อมทั้งควบคุมกากับการ
ให้บริการ ทันตสาธารณสุข และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมี องค์ประกอบของงาน
ดังนี้
๖.๒.๒.๑ งานบริ ก ารทั น ตสาธารณสุ ข มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การ
จัดบริการทันตกรรมสาหรับประชาชนทั่วไป การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการบริหารทางทันตสาธารณสุข
ศึกษาค้นคว้าเพื่อกาหนดมาตรฐานพัสดุ ทันตกรรม การรับ – ส่งต่อผู้ป่วยทางทันตกรรม และปฏิบัติงานอื่นใด
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๒.๒.๒ งานทั น ตสาธารณสุ ข ชุ ม ชนและโรงเรี ย น มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับการบริการทันตกรรม การส่งเสริม ป้องกันด้านทันตสุขภาพในสถานบริการ ชุมชนและโรงเรียน การ
จัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ การรับ – ส่งต่อผู้ป่วยทางด้านทันตกรรม การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อการบริการ
และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๒.๓ งานหลักประกัน สุขภาพ มีภ ารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบการบริห าร
จัดการทั่วไป ทั้งด้านธุรการ ด้านการเงินและบัญชี ด้านการพัสดุและจัดซื้อ การช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกแก่คณะกรรมการบริหารฯ การสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการขอรับเงินอุดหนุนตาม
สิทธิประโยชน์และระเบียบ การจัดทาแผนงบประมาณและประสานแผนและการติดตามรายงาน ประเมินผล
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ระบบงาน สปสช. ในส่วนที่รับผิดชอบ การประสานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๓ ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงาน
สาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อมระดั บ ต้ น ) มี ห น้ าที่ ค วบคุ ม และรับ ผิ ดชอบการปฏิ บั ติงานในหน้ าที่ ข องงาน
สุขาภิบาล งานสุขาภิบาลอาหาร งานป้องกันและควบคุมสารเสพติด และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย โดยแบ่งการบริหารจัดการภายในฝ่าย ดังนี้
๖.๓.๑ งานสุขาภิบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาล สนับสนุนทางด้าน
วิชาการ โดยการศึกษาค้นคว้า วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2535 พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบั ญ ญั ติ สุ ส านและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ มอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบั ญ ญั ติวัตถุ อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบั ญ ญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ พระราชบั ญญั ติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญ ญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ควบคุมกากับการปฏิบัติงาน
เกี่ ย วกั บ การสุ ข าภิ บ าลทั่ ว ไป การติ ด ตาม ตรวจสอบและควบคุ ม การอนุ ญ าต การสุ ข าภิ บ าล สถาน
ประกอบการ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและปฏิบัติงานอื่นใดตามผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย โดยมีองค์ประกอบของงาน ดังนี้
๖.๓.๑.๑ งานสุขาภิบาลทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน การ
จัดทาแผนปฏิบัติการสนับสนุนทางวิชาการด้านสุขาภิบาลทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย การสุขาภิบาลโรงแรม การ

๔
สุขาภิบ าลหอพัก การสุขาภิบาลโรงเรียน การสุ ขาภิบาลสถานีขนส่งผู้ โดยสาร การสุ ขาภิบาลสถานีบริการ
จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง การสุขาภิบาลโรงพยาบาลสถานพยาบาล การสุขาภิบาลบริการแต่งผม- เสริมสวย
การสุขาภิบาลที่พักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะ การสุขาภิบาลสิ่งขับถ่าย การสุขาภิบาลมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ
น้าเสีย การสุขาภิบาลกาจัดและควบคุมแมลงสัตว์กัดแทะพาหะนาโรค รวมถึงการสุขาภิบาลในสภาวะฉุกเฉิน
การติ ดตามตรวจสอบ การพัฒ นาและปรับปรุงยกระดับ มาตรฐานการสุ ขาภิบ าลทั่ วไป งานฝึ กอบรมและ
เผยแพร่ ประชาสั มพั น ธ์งานสุ ขาภิ บ าลทั่ ว ไป การจัดท าพั ฒ นา แบบฐานข้ อมู ล งานสุ ขาภิบ าลทั่ วไป และ
ปฏิบัติงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๓.๑.๒ งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
วางแผน การจั ดท าแผนปฏิบั ติการ ด้านสุ ขาภิ บาลสถานประกอบการในสถานบริการ สถานประกอบการ
กิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สุสานและฌาปนสถาน การติดตามตรวจสอบและควบคุมการอนุญาต
สถานประกอบการ กิจ การที่อาจเป็ น อันตรายต่อสุ ขภาพ สุ สานและฌาปนสถาน การพัฒ นาและปรับปรุง
ยกระดับมาตรฐาน การสุขาภิบาลสถานประกอบการ งานฝึกอบรมและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาล
สถานประกอบการ การจัดทาพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสุขาภิบาลสถานประกอบการค้า และปฏิบัติงานอื่นใด
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๓.๑.๓ งานคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน การ
จัดทาแผนปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านน้า ยารักษาโรคและเครื่องสาอาง การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน องค์กรมีความตระหนักในการบริโภค น้า อาหาร การใช้ยารักษาโรคและเครื่องสาอางที่ปลอดภัย
การคุ้มครองและปกป้องสิทธิผู้บริโภค งานวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ เฝ้าระวัง อาหารและน้าดื่ม ควบคุม
การจาหน่าย ยารักษาโรคและเครื่องสาอาง การรับเรื่องราวร้องทุกข์ประสานการแก้ไข การประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การคุ้มครองผู้บริโภคและปฏิบัติงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๓.๑.๔ งานสุ ข าภิ บ าลอาหาร มีห น้ าที่ รับ ผิ ดชอบเกี่ ยวกั บ การสุ ข าภิ บ าล
อาหาร สนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษาค้นคว้า วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน การ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พระราชบัญญัติคุ้มครองของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบั ญ ญั ติคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติ
วัต ถุอั น ตราย พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ดต่ อ พ.ศ. ๒๕๒๓ พระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การวางแผน จัดทาแผนปฏิบัติ
การด้านสุขาภิบาลอาหาร ตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยของอาหาร ในสถานประกอบการจาหน่ายอาหาร
ร้านอาหาร หาบเร่ – แผงลอย ตลาดสด แหล่งผลิตภัณฑ์อาหารและสถานบริการ การติดตามตรวจสอบและ
ควบคุ มการอนุ ญ าตในสถานที่ จ าหน่ ายอาหาร สะสมอาหารและเครื่องดื่ม ตลาดสด เพื่ อ การพั ฒ นาและ
ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ ร้านจาหน่ายอาหาร หาบเร่ – แผงลอย
ตลาดสด และควบคุมให้สถานที่และผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารที่ปลอดภัยและปราศจากสารปนเปื้อนหรือ
เชื้อโรคแก่ผู้บ ริ โภค ประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร การจัดทาพัฒ นาระบบฐานข้อมูล งานสุขาภิบาล
อาหาร และปฏิบัติงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๓.๒ งานป้องกันและควบคุมสารเสพติด วางแผน ค้นคว้า วิจัย ให้บริการ จัดทา
แผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและบาบัดการติดยาและสารเสพติด ได้แก่ การบาบัด/รักษาผู้ติดยาและสาร

๕
เสพติด การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งฝึกอาชีพแก่ผู้ติดยาและสารเสพติดที่ผ่านการบาบัดรักษา
แล้ ว ให้ ค วามรู้ เรื่ องยาและสารเสพติ ด ในชุม ชน โรงเรียน สถานประกอบการและปฏิ บั ติ งานอื่ น ใดตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๔ ฝ่า ยบริการสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวหน้า ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม (นั กบริ หารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น) มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานรักษา
ความสะอาด งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาควบคุมการจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล
งานควบคุ ม และจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม งานสั ต วแพทย์ และปฏิ บั ติ งานอื่ น ใดตามที่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
มอบหมาย โดยแบ่งการบริหารจัดการงานภายในฝ่าย ดังนี้
๖.๔.๑ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด
และสนั บ สนุ น ทางด้ านวิช าการ โดยการศึ ก ษาค้ น คว้า วิจัย ก าหนดมาตรการและแผนการด าเนิ น งาน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ควบคุมกากับการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การติดตาม ตรวจสอบและควบคุม สถาน
ประกอบการและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริหารบุคลากรด้านการรักษาความสะอาด เก็บ กวาดล้างทาความ
สะอาดถนน ทางเท้า ทางน้า ที่สาธารณะ พัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า อุปกรณ์ของงานรักษาความสะอาด การ
บริการบุคลากรด้านการรักษาความสะอาด การบริการกวาดและดูดฝุ่นถนนรวมถึงการล้างถนนตามความ
เหมาะสมด้วย ควบคุม กากับ ดูแลการรักษาความสะอาดของเอกชน งานตัดหญ้า ๒ ฟากฝั่งถนนและบริเวณที่
สาธารณะ การดูแลรักษาความสะอาด การดูแลบารุงรักษาเครื่องจักรกลและวัสดุ รวมทั้งอุปกรณ์ของงานรักษา
ความสะอาด ช่วยวางแผนจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการรัก ษาความสะอาด การรายงาน และพัฒนา
เครื่ อ งจั กรกลในด้านการรั กษาความสะอาด งานล้ างตลาดสด ตลาดโต้ รุ่งแผงลอย ชุ มชนและบริเวณที่
สาธารณะ ควบคุ ม ดู แ ล ซ่ อ มบ ารุ งรั ก ษายานพาหนะและเครื่ อ งจั ก รกลอุ ป กรณ์ สนั บ สนุ น ยานพาหนะ
และเครื่องจักรกลอุปกรณ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดมาตรการและแผนการให้บริการ พร้อมทั้งควบคุม
กากับการให้บริการในด้านบริการรักษาความสะอาด ปรับปรุงการบริการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การดาเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่
เทศบาลอย่างทั่วถึง อย่างเหมาะสม ภายใต้นโยบาย และกลวิธี เมืองน่าอยู่ ด้านความสะอาด และปฏิบัติงานอื่น
ใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๔.๒ งานพั ฒ นาควบคุ มการจัด การมู ลฝอยและสิ่งปฏิ กูล มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับ งานพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานแปรรูปสิ่งของเหลือใช้ และสนับสนุนทางด้าน
วิชาการ โดยการศึกษาค้นคว้า วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบี ยบเรียบร้อยของบ้ านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญั ติ ส่ งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ.
๒๕๓๕ พระราชบั ญญั ติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญ ญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ควบคุมกากับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การติดตาม ตรวจสอบและควบคุม สถานประกอบการต่างๆ และ
ชุมชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ และกิจการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดมาตรการ การประเมิน อัตราค่าธรรมเนียนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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บริการตั้งวางถังขยะในพื้นที่ชุมชน สถานที่ราชการ เอกชน และบริเวณที่สาธารณะ และแผนการให้บริการ
พร้อมทั้งควบคุม กากับการให้บริการในด้านบริการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ควบคุมสิ่งปฏิกูล ปรับปรุงการ
บริการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้าน
ขยะมูลฝอย การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร การพัฒนางานด้านการจัดการ
สิ่งปฏิกูล บริการติดตั้งห้องน้า ห้องส้วมเคลื่อนที่สาเร็จรูป การบารุงรักษาห้องน้าและส้วมเคลื่อนที่ การติดตาม
ตรวจสอบ ควบคุม และดูแลรักษาความสะอาดห้องน้า ห้องส้วมสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาล การพัฒนาและ
แปรสภาพขยะมูลฝอยหรือวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการลดปริมาณมูลฝอย การจัดหาและ
พัฒนาเครื่องจักรกล การส่งเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การวางแผนจัดทาโครงการ
เพื่อพัฒนา ให้เกิดศักยภาพลดปริมาณมูลฝอย การดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณของมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในสถานประกอบการ สถานที่ราชการและชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ สถานที่
ราชการและชุมชนในการลดปริมาณมูลฝอย การดาเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านสิ่งแวดล้อ ม
แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลอย่างทั่วถึง อย่างเหมาะสม ภายใต้นโยบาย และกลวิธี เมืองน่าอยู่ ด้านความ
สะอาด และปฏิบัติงานอื่นใดตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีองค์ประกอบของงาน ดังนี้
๖.๔.๒.๑ งานควบคุ ม สิ่ งปฏิ กู ล และขนย้ า ยมู ล ฝอย มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับงานควบคุมสิ่งปฏิกูลและขนย้ายมูลฝอย งานศูนย์ขนถ่ายและแปรสภาพมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ
สนับสนุนระบบรักษาความสะอาด สนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษาค้นคว้า วิจัย กาหนดมาตรการ
และแผนการด าเนิ น งาน การปฏิ บั ติ ง านให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ มและรั กษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบั ญ ญั ติ โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบั ญ ญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญ ญั ติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ และกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง ควบคุมกากับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การ
ติดตาม ตรวจสอบและควบคุม สถานประกอบการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสะสมวัตถุหรือ
สิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง กาหนดมาตรการและแผนการให้บริการ พร้อม
ทั้งควบคุม กากับการให้บริการในด้าน ควบคุมสิ่งปฏิกูลและขนย้ายมูลฝอย ปรับปรุงการบริการด้านควบคุมสิ่ง
ปฏิกูลและขนย้ายมูลฝอย ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการคัดแยก การจัดเก็บรวบรวม ขนส่งมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลไปกาจัดตามหลักสุขาภิบาล บริหารบุคลากรควบคุมสิ่งปฏิกูลและขนย้ายมูลฝอย เก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย บริการตั้งวางถังขยะในพื้นที่ชุมชน สถานที่ราชการ เอกชน และบริเวณที่สาธารณะ การ
บริการ โดยดาเนินการจัดเก็บรวบรวม/ขนส่งมูลฝอยทุกประเภท การดูแลบารุงรักษาเครื่องจักรกลและวัสดุ
รวมทั้งอุปกรณ์ของงานรักษาความสะอาด วางแผนจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล การรายงาน การคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง การจัดการมูลฝอย ขยะมีพิษ ของเสียอันตราย และ
ขยะติดเชื้อ การจัดหาและพัฒ นาเครื่องจักรกลในด้านการ การส่งเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการมูลฝอย
การพัฒนางานด้านการจัดการขยะมูลฝอย การบริหารควบคุมเส้นทางเก็บขนขยะที่เหมาะสม การพัฒนางาน
ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล บริการ บริการตั้งวางถังขยะในพื้นที่ชุมชนและบริเวณที่สาธารณะ ควบคุม กากับ
ดูแลการขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเอกชน เก็บขนขยะมูลฝอย ขยะมีพิษ ของเสียอันตราย และขยะ
ติดเชื้อไปทาการกาจัด เก็บขนกิ่งไม้ ใบไม้และเศษวัสดุ การวางแผนจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์
ขนถ่ายและแปรสภาพมูล ฝอยและสิ่ งปฏิกูล การบริห ารจัดการศูนย์ขนถ่ายและแปรสภาพมูลฝอยและสิ่ ง
ปฏิกูล รวมทั้งการลดปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดหาและพัฒนาเครื่องจักรกลในด้านการแปรสภาพมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล การส่งเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการศูนย์ขนถ่ายและแปรสภาพมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ควบคุมดูแล ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลอุปกรณ์ สนับสนุนยานพาหนะและเครื่องจักรกล
อุปกรณ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร การพัฒนา
และแปรสภาพขยะมูลฝอยหรือวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวางแผนจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาศูนย์ฯ
ให้เกิดศักยภาพลดปริมาณมูลฝอย การดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน
ชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดปริมาณมูลฝอย การดาเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บริการด้านควบคุมสิ่งปฏิกูลและขนย้ายมูลฝอย แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลอย่างทั่วถึงอย่างเหมาะสม
ภายใต้นโยบาย และกลวิธี เมืองน่าอยู่ ด้านความสะอาด และปฏิบัติงานอื่นใดตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๔.๓ งานควบคุมและจัดการคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริห าร
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทางด้านวิชาการโดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
วิจั ยกาหนดมาตรฐานและแผนการดาเนินงาน การประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม การเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การกาหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรีย บร้ อ ยของบ้ านเมื อ ง พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ควบคุมกากับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เฝ้าระวังและควบคุมมลพิษ และปฏิบัติงานอื่นใด
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีองค์ประกอบของงานดังนี้
๖.๔.๓.๑ งานส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ห น้ าที่ เกี่ ย วกั บ การวางแผน
จัดทาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ และจัดทารายงาน สถานการณ์ ด้านสิ่ งแวดล้อม จัดทาและพัฒ นาระบบฐานข้อมูลด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ รณรงค์และการฝึกอบรม สร้า ง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
และภาคีความร่วมมือด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๔.๓.๒ งานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน
จัดทาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการจัดทาแผนปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ดินและ
แร่ธาตุ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และจัดทารายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษา วิจัย
พั ฒ นาอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ การประสานความร่ ว มมื อ กั บ ภ าคี ต่ า งๆ ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและปฏิบัติงาน
อื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๔.๓.๓ งานเฝ้ าระวังและควบคุม มลพิ ษ มี ห น้ าที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับการ
วางแผนและจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษทางน้า ทางอากาศ เสียง การสั่นสะเทือน
ตรวจสอบควบคุมและดาเนิ น การแก้ไขแหล่ งกาเนิดมลพิษ การประเมินความเสี ยหายและผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อม การเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพน้า อากาศ ของเสียและสารอันตราย การรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งกาเนิดมลพิษ การดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ ดาเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย การประสานงาน การมีส่วน
ร่วมของภาคีต่างๆ ในการตรวจสอบและควบคุมมลพิษและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๔.๓.๔ งานสุ ข าภิ บ าลชุ ม ชนเมื อ งและควบคุ ม เหตุ ร าคาญ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน การจัดทาแผน การตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ควบคุมการดาเนินงาน ด้าน

๘
อาชีวอนามัยและโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ สถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางาน การรับเรื่องราวร้องทุกข์
และติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ การวางแผน การควบคุมป้องกันการร้องทุกข์เกี่ยวกับ
เหตุเดือดร้อนราคาญ การรายงานและประเมินผล และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๔.๔ งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการทางด้ านสัตวแพทย์
แก่สัตว์เลี้ยงในด้านต่างๆ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกวิธี การเฝ้าระวังและควบคุมแหล่งเกิดโรค การตรวจ
สุ ข ภาพสั ต ว์ การป้ อ งกั น รั ก ษาโรคสั ต ว์ เลี้ ย งและปศุ สั ต ว์ ปฏิ บั ติ ง านให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่า
สัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้โรค
สัตว์ติดต่อถึงคนได้ การดูแล การควบคุมการฆ่าสัตว์ การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน และปฏิบัติงานอื่น
ใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีองค์ประกอบของงาน ดังนี้
๖.๔.๔.๑ งานคลินิกสัตว์แพทย์ มีห น้าที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับการจัดบริการ
ทางด้านสัตวแพทย์แก่สัตว์เลี้ยงในด้านต่างๆ เช่น ตรวจรักษาโรค ทาหมันสุนัขและแมว ฉีดยาคุมกาเนิด ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
๖.๔.๔.๒ งานควบคุมโรคสัตว์สู่คน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์ให้ถูกวิธี การเฝ้าระวังและควบคุมแหล่งเกิดโรค การตรวจสุขภาพสัตว์ ป้องกันรักษาโรคสัตว์
เลี้ยงและปศุสัตว์ เพื่อมิให้โรคสัตว์ติดต่อถึงคนได้ และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๔.๔.๓ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมและจาหน่ายเนื้อสัตว์ การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อน
ทาการฆ่าสัตว์ การตรวจสิ่งเจือปนหรือสารพิษตกค้างในเนื้อสัตว์ก่อนนาไปจาหน่าย การตรวจคุณภาพน้าหรือ
วัส ดุ ต่างๆ ที่ ใช้ ในโรงฆ่าสั ตว์ การเผยแพร่ค วามรู้ท างวิช าการ และปฏิ บั ติงานอื่ น ใดตามที่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
มอบหมาย
๖.๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ ม โดย
ดาเนินการเกี่ยวกับการช่วยอานวยการและงานเลขานุการ งานธุรการ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งาน
อาคารสถานที่และยานพาหนะ การจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคล สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งการบริหารจัดการงาน
ภายในฝ่าย ดังนี้
๖.๕.๑ งานธุรการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาร
บรรณ ธุรการทั่วไป ได้แก่ การจัดทาบัญชีลงรับ – ส่งหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือ การจัดทาบันทึกและสรุป
การประชุม การจัดทาประกาศ คาสั่ง การแจ้งเวียนหนังสือ การบันทึกข้อมูล การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทะเบียน
ประวัติ กสร.ขอเครื่องราชย์ การขอรับบาเหน็จบานาญและเกษียณอายุ การประกาศเกียรติคุณ การดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมีองค์ประกอบของงาน ดังนี้
๖.๕.๑.๑ งานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานวางแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานจัดทาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประสานแผนงานโครงการกับหน่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนคร
สกลนคร งานประเมินผลทางด้านสาธารณสุข งานจัดทาแผนพัฒ นาเทศบาล ๓ ปี แผนประจาปี งานระบบ

๙
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) งานเทคโนโลยีส ารสนเทศ งานข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนด้านวิชาการ โดย
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรฐานและแผนการดาเนินงาน ควบคุมกากับการเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๕.๒ งานการเงินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบหลักฐานและใบสาคัญ
การเบิ กจ่ายเงิน การจัดทาบัญชีงบประมาณประจาปี เงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้สอย ค่าวัส ดุ
ควบคุมการเบิกจ่ ายเงิน งบประมาณ ทาหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน ตรวจสอบรายจ่ายตามยอดที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว ตรวจสอบงบเดือน ทารายงานการเงิน รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินการพัสดุ การ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การจั ด ท าทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น การช่ ว ยบ ารุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและสิ่ ง ก่ อ สร้ า งของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การจัดทาบัญชีคุมวัสดุกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานอื่นใด
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

