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         กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

    เทศบาลต าบลบา้นแป้น อ าเภอเมอืง 

           จงัหวดัล าพนู 



ต ำแหนง่ : 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 1. งานบริหารจัดการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 2. งานนโยบายและแผนงาน/ โครงการด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 3. งานควบคุมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. และเทศบัญญัติท้องถิ่น 
  - พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  - พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 
  - พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  
 4. งานการออกข้อก าหนดสถานประกอบการ 
 5. งานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล, ขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ 
  - จัดท าโครงการก าจัดส่ิงปฏิกูลและรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 
  - ออกติดตามงานการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน,ขยะอันตรายหรือขยะมีพิ ษ 
            ในชุมชน 
  - จัดท ารายงานประเมินการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน, ขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ 
    ในชุมชน 
  - ร่วมงานการศึกษาวิจัยกับส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  - ควบคุม ก ากับ ดูแล เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 6. งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
  - จัดท าโครงการหน้าบ้าน น่ามอง 
 7. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
 8. งานรับเรื่องร้องเรียนและเหตุร าคาญต่างๆ 
         - งานรับเรื่องร้องเรียน/แก้ ไขปัญหาและติดตามประสานงานการร้องเรียน 
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
         - งานรัฐพิธีและกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและเทศบาลต าบลบ้านแป้น 

 



ต ำแหนง่ : 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. งานแผนงานและโครงการ 
  - จัดท าแผนงานและโครงการต่างๆ ของกองสาธารณสุขฯ 
  - สรุปผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
  - จัดท าแผนพัฒนาส่ีปี 
  - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 2. งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
 3. งานการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
 (Long Term Care) 
 4. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
 5. งานรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
  - หน่วยปฐมพยาบาลเคล่ือนที่ 
  - งานออกหน่วยเคล่ือนที่ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 6. งานส่งเสริมสุขภาพ 
  - ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – โรงเรียน 
  - งานควบคุมและดูแลร้านช า 
  - งานอนามัยแม่และเด็ก 
 7. งานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ 
 8. งานคุ้มครองผู้บริโภค 
  - งานเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร 
  - งานควบคุมและดูแลร้านช า 
 9. งานสุขภาพจิต 
  - ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
  - งานพื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ 
 

/10 งานสุขาภิบาลอาหาร… 



 10. งานสุขาภิบาลอาหาร 
  - ตลาดสดน่าซื้อ 
  - ร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
  - โรงอาหาร/โรงงาน/โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 11. งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
  - งานก าจัดขยะมูลฝอย 
  - ประสานงานด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 12. การจัดหาและพัฒนาน้ าสะอาด 
  - จัดหาพัฒนาน้ าสะอาดในชุมชน 
  - พัฒนาน้ าสะอาดให้ดื่มได้ปราศจากฟลูออไรด์ที่เกินมาตรฐาน 
        13. งานเฝ้าระวังส่ิงแวดล้อม 
 - ปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ าให้สะอาด ไม่มีวัชพืช ขยะ และน้ าเสีย 
        14. งานควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด 
 - งานควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 - งานควบคุมโรคติดต่อจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ 
 - งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 - งานควบคุมโรคไข้หวัดนก 
 - งานควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
       15. งานร้องเรียนเหตุร าคาญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข  
 พ.ศ.2535 
 - ประสานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรงงาน 
 - ประสานการร้องเรียนกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น หอพัก โรงแรม 
 - ประสานการร้องเรียนในชุมชนที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 - จัดท าข้อมูลสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาคเกษตร, อุตสาหกรรมและ 
 วิสาหกิจชุมชน 
 - เฝ้าระวังโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 
 - ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบสถานประกอบการ 
    16. งานควบคุมออกใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ตามเทศบัญญัติ 
 เทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 17. งานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย 
 - งานรัฐพิธีและกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและเทศบาลต าบลบ้านแป้น 



ต ำแหนง่ : 
จ้ำงเหมำงำนธุรกำร 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล งานพิมพ์ต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์และอื่นๆ 
 2. งานจัดพิมพ์หนังสือราชการ ราบรับ การส่ง การลงทะเบียนหนังสือราชการ 
 3. การเก็บ และค้นหาหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ 
 4. การเก็บบันทึกการประชุม งานบริหารทั่วไปเพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินการไปได้
 โดยสะดวก  
      ราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
 5. ติดต่อประสานงานบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
 ปฏิบัติงาน 
     เป็นไปด้วยความราบรื่น 
 6. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่เหมาะสม 
 7. จัดพิมพ์ฎีกาการเบิกจ่ายของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 
 8. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 



ต ำแหนง่ : 
จ้ำงเหมำงำนสำธำรณสุขและปศุสัตว์ 
 

 มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1. ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
  - งานป้องกันโรค ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
  - งานส่งเสริมอนามัย 
  - งานรักษาพยาบาล 
  - งานฟื้นฟูสภาพ 
  - งานคุ้มครองผู้บริโภค 
  - งานยาเสพติด 
  - งานวางระบบกับเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันภัยสุขภาพ ส่งเสริมการรักษาและ 
                       ฟื้นฟู สุขภาพกายใจ 
  - จัดท าแผนปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาในชุมชน 
  - ประสานงานและอ านวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ 
  - สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการแต่ละประเภท 
  - ด าเนินการโครงการ รายงานและประเมินผลงานด้านสาธารณสุข  
  - ให้ข้อเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้น แก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
     2. ปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และกองทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข 
  - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาล 
  - งานต าบลสุขภาวะในงานสาธารณสุขของ สสส. 
  - งาน Long Term Care 
  - งานโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
     3. ปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ 
  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ในสุนัขและแมว 
  - การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคสัตว์แก่เจ้าของสัตว์เล้ียง 
  - พ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคในโรงเรือนและจุดเส่ียง 

 
/ตรวจสอบ… 



  - ตรวจสอบเฝ้าระวังและรายงานโรคระบาดสัตว์ 
  - ตรวจสอบการเคล่ือนย้ายสัตว์ เข้า – ออกพื้นที่ 
  - ร่วมติดตามตรวจสอบฟาร์มมาตรฐานและโรงฆ่าสัตว์ 
  - แนะน า ส่งเสริม การปรับปรุงระบบการเล้ียงสัตว์ปีก และสัตว์อื่นๆ 
  - ส ารวจสัตว์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เล้ียงสัตว์ 
  - ดูแลโครงการด้านปศุสัตว์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมงานของกองสาธารณสุขและ 
                    ส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำแหนง่ : 
จ้ำงเหมำงำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม 
 

 มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1. ปฏิบัติงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
  - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือรณรงค์ให้มีการจัดสภาพพื้นที่ ทั้งส านักงาน 
                     และพ้ืนที่ชุมชนให้น่าอยู่ และปลอดภัยและเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
  - งานวิชาการสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  
                     เพ่ือสง่เสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งความหมายรวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับ  
                      สภาวะของส่ิงแวดล้อมทั่วๆ ไป ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  
                      เพ่ือสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน 
  - ศึกษาค้นคว้าเพ่ือการวิเคราะห์วิจัย การวางแผน วิชาการสุขาภิบาลเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ 
                     ปัญหาและวิธีแก้ไข รวมทั้งการก าหนดมาตาฐานงานสุขาภิบาล 
  - ปฏิบัติงานทางด้านสุขาภิบาลโดยให้ค าแนะน าตรวจสอบเกี่ยวกับงานปฏิบัติงานสุขาภิบาล  
                     เช่น การจัดการน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
  - การจัดสุขาภิบาลอาหาร การจัดอาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไขส่ิงแวดล้อมทั่วไป
    และ เหตุร าคาญอื่นๆ 
  - แนะน าและควบคุมการด าเนินงานของสถานที่จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและน้ าแข็ง 
                     ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  - เผยแพร่อบรมกิจกรรมสุขาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชน 
  - การปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค  
                     เช่น ตรวจชันสูตรโรค ก าบ าบัดรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินอาหาร 
  - การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การท าลายแหล่งแพร่เช้ือ พาหะน าโรค การควบคุม 
                     แมลงน าโรค 
  - การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพ่ือประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุข 
                     ของชุมชน 
  - ด าเนินการโครงการ รายงานและประเมินผลงานด้านสาธารณสุข 

 

/2.ปฏิบัติงาน... 



  
         2. ปฏิบัติงานต าบลสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อมของ สสส. และกองทุนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
                 กับงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     3. ปฏิบัติงานธุรการที่เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม 
     4. ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือ/ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
     5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมงานของกองสาธารณสุขและ 
                 ส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำแหนง่ : 
จ้ำงเหมำงำนบริกำรประจ ำรถขยะ เก็บขยะ และตดัหญ้ำ 
 

 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
     1. จัดเก็บขยะประจ ารถขยะเทศบาล โดยเก็บขยะภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านแป้น จ านวน 9  
               หมู่บ้าน ตามตารางการจัดเก็บของกองสาธารณสุข 
     2. นอกเหนือจากเวลาเก็บขยะในเขตเทศบาล ให้ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่กองสาธารณสุข 
      และส่ิงแวดล้อม 
     3. ดูแล บ ารุงรักษารถขยะ น ารถขยะเข้าตรวจเช็คตามก าหนดเวลา ดูแลน้ ามันเชื้อเพลิง  
      และบันทึกการใช้รถขยะเป็นประจ า เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐาน 
     4. ตัดหญ้าในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแป้น จ านวน 9 หมู่บ้าน 
     5. นอกเหนือจากเวลาตัดหญ้าในเขตเทศบาล ให้ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่กองสาธารณสุข 
     6. ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือ/ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
     7. เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานขับยนต์ 
     8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมงานของกองสาธารณสุขและ 
              ส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำแหนง่ : 
จ้ำงเหมำงำนบริกำรเก็บขยะ และตัดหญ้ำ 
 

 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
     1. จัดเก็บขยะประจ ารถขยะเทศบาล โดยเก็บขยะภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านแป้น จ านวน 9  
               หมู่บ้าน ตามตารางการจัดเก็บของกองสาธารณสุข 
     2. นอกเหนือจากเวลาเก็บขยะในเขตเทศบาล ให้ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่กองสาธารณสุข 
              และส่ิงแวดล้อม 
     3. ดูแล บ ารุงรักษารถขยะ เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐาน 
     4. ตัดหญ้าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแป้น จ านวน 9 หมู่บ้าน 
     5. นอกเหนือจากเวลาตัดหญ้าในเขตเทศบาล ให้ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่กองสาธารณสุข 
     6. ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือ/ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
     7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมงานของกองสาธารณสุขและ 
               ส่ิงแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำแหนง่ : 
จ้ำงเหมำงำนบริกำรเก็บขยะ, ตัดหญ้ำ และปรับปรงุภูมิทศัน์
ในเขตเทศบำล 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. คนงานจัดเก็บขยะประจ ารถขยะเทศบาล โดยเก็บขยะภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านแป้น  
         จ านวน 9 หมู่บ้าน ตามตารางการจัดเก็บของกองสาธารณสุข 
 2. นอกเหนือจากเวลาเก็บขยะในเขตเทศบาล ให้ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่กองสาธารณสุข 
         และส่ิงแวดล้อม 
 3. ดูแล บ ารุงรักษารถขยะ เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐาน 
 4. ตัดหญ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแป้น จ านวน 9 หมู่บ้าน และตัดหญ้า 
          สนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 5. นอกเหนือจากเวลาตัดหญ้าในเขตเทศบาล ให้ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่กองสาธารณสุขและ 
          ส่ิงแวดล้อม 
 6. ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือ/ อุปกรณ์ เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 7. ปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ ตกแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ภายในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านแป้น และสนามกีฬา 
          เทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมงานของกองสาธารณสุขและ 
          ส่ิงแวดล้อม 
 

 

 

 


