
 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 

ที่   153 / 2564 
เรื่อง  ก าหนดและมอบหมายหน้าที่การงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ แก้ไขเพ่ิมเติม 

       ......................................... 
   ตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (ก.อบต.) 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการและการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล เรื่อง กิจการอันเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 9 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ในการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการให้ค านึงถึงความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงขอประกาศ
และมอบหมายหน่วยงานภายใน ซึ่งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลภายในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ ดังนี้ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
           มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานนโยบาย 

ประสานแผนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายคือ 
 1. นายนรินทร์  ศรีอุทา ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ เลขที่ต าแหน่ง       

26 -3 -01 -1101 -002  รับผิดชอบเกี่ ยวกับการปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม โดยมี                 
นายสุวนัย สาวะริพล ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เลขที่ต าแหน่ง 26-3-06-2104-001 
นายณรงค์ฤทธิ์ ชัยงาม ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ นายจินตวัฒน์ สิมมาโคตร พนักงานจ้างเหมาบริการ   
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

 1.1 งานด้านบริหารงาน 
 1) งานวางแผนด้านสาธารณสุข 
 2) งานจัดท าแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข 
 3) งานประสานการปฏิบัติงานต าแหน่งต่างๆ 
 4) งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจ าเดือน 
 5) งานข้อมูลข่าวสาร จัดท าและสนับสนุน ระเบียบ/รายงานให้หน่วยงานต่างๆ 
 6) งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข 
 7) งานนิเทศและติดตามประเมินผลงานทางด้านสาธารณสุขงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ 

 ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.2 งานด้านบริการสาธารณสุข 
 1) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 
 2) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ ที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าที่น ามาเลี้ยงหรือ 

 สัตว์อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ 
 3) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ 
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4) งานควบคุมการฆ่าสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ 

 5) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 6) งานป้องกันโรคติดเชื้อ หรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์ 
 7) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ 
 8) งานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1) ป้องกันและสร้างเสริมผู้คุ้มกันโรค 
 2) งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค 
 3) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
 4) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด 
 5) งานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.4 งานสุขาภิบาลอนามัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
 2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
 3) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 4) งานควบคุมป้องกันแก้ไขเหตุร าคาญ 
 5) งานสุขาภิบาลโรงงาน 
 6) งานอาชีวอนามัย 
 7) งานกวาดล้างท าความสะอาด 
 8) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
 9) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย 
 10)งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
 11)งานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. งานธุรการ  
 นายณรงค์ฤทธิ์ ชัยงาม ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยมี นายจินตวัฒน์ สิมมาโคตร 

พนักงานจ้างบริการ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1) งานสารบรรณ 
 2) งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ 
 3) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
 4) งานจัดท าค าสั่งและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 5) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 
 6) งานสวัสดิการต่างๆ 
 7) งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ความรับผิดขอบ ดังนี้ 
 1) งานด้านศึกษา 

2) งานอนามัยโรงเรียน 
 3) งานอนามัยแม่และเด็ก 
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 4) งานวางแผนครอบครัว 
 5) งานสาธารณสุขมูลฐาน 
 6) งานโภชนาการ 
 7) งานสุขภาพจิต 
 8) งานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1) งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข 
 2) งานฝึกอบรมและศึกษาดุงาน 
 3) งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 
 4) งานประเมินผล 
 5) งานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมี 
1. นายวิชาญ อ่อนหวาน พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งพนักงานประจ ารถบรรทุกขยะ มีหน้าที่

รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.1 เก็บขนขยะมูลฝอย ช่วยดูแลรักษา และล้างท าความสะอาดรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
  1.2 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2. นายสันติชัย มาริชิน พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ต าแหน่งพนักงานประจ ารถบรรทุกขยะ  

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  2.1 เก็บขนขยะมูลฝอย ช่วยดูแลรักษา และล้างท าความสะอาดรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
  2.2 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
3. นายพงษ์พัฒน์ โคตรวงษ์ พนักงานจ้างบริการ ต าแหน่ง ต าแหน่งพนักงานประจ า

รถบรรทุกขยะ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  3.1 เก็บขนขยะมูลฝอย ช่วยดูแลรักษา และล้างท าความสะอาดรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
  3.2 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
4. นายสมัย วรจักร์ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ มีหน้าที่

รับผิดชอบ ดังนี้ 
4.1 ขับรถบรรทุกขยะเพ่ือเก็บขนขยะมูลฝอย ช่วยดูแลรักษา และล้างท าความสะอาด

รถบรรทุกขยะมูลฝอย 
5. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ทัง้นี้  ตั้งแตว่ันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป    

   สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
     
        (นางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ์) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 


