กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบและบริหารงานตาง ๆ ภายในกองสาธารณสุข ฯ ดังนี้
ให พ.อ.อ. ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน+ ตําแหนง ปลัดเทศบาลฯ (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) รักษา
ราชการแทน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุข) เป4นผูปกครองบังคับบัญชา โดย
แบงเป4น ๒ ฝ:าย คือฝ:ายบริหารงานสาธารณสุข ฝ:ายบริการสาธารณสุข และ ๑ งาน คืองานธุรการ และกํากับดูแลการ
ปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
1. จัดทําแผนงานโครงการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2. ควบคุมกํากับงานนโยบายและแผนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3. ควบคุมกํากับงานธุรการและการเงินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ก. งานธุรการกองสาธารณสุขฯ
ข. งานการเงินและพัสดุ-ครุภัณฑ+กองสาธารณสุขฯ
4. ควบคุมกํากับงานฝ:ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
5. ควบคุมกํากับงานฝ:ายบริการสาธารณสุขฯ
6. ควบคุมกํากับงานศูนย+บริการสาธารณสุขเทศบาล
7. กํากับดูแลงานศูนย+สุขภาพชุมชนเมืองแมฮองสอน (ฝ:ายเทศบาล)
8. ใหการสนับสนุนกิจกรรมและการขับเคลื่อนกิจกรรมเมืองนาอยู
9. ใหการสนับสนุนกิจกรรมและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
10. ใหการสนับสนุนและดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ
11. ใหการสนับสนุนกิจกรรมและการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพประจําทองถิ่น
1๒. ควบคุมกํากับ ตัวชี้วัดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหเป4นไปตามเปLาหมาย
1๓. ควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเป4นไปตามนโยบายของคณะบริหารและปลัดเทศบาล
1๔. ปฏิบัติงานเป4นไปตามหนังสือสั่งการของจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม
1๕. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานธุรการและการเงิน
หัวหนางาน (วาง) ใหนายกฤษฎา เชาวลิต ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน ทําหนาที่หัวหนางาน
โดยมี นางสาวชวนพิศ ปRญญาเยาว+ พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ และนางสาวกัญญ+วรา
อรัญพรอมพันธ+ ลูกจางโครงการ ทําหนาที่ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
๒) งานประชาสัมพันธ+
๓) รายงานการเก็บ–ขนขยะมูลฝอยและการทําความสะอาดตลาดสด
๔) งานแผนงานและประเมินผล การจัดทําแผนงานโครงการ การจัดทํางบประมาณกอง
๕) งานการเจาหนาที่ งานดานสวัสดิการ
๖) งานดานบริการ และอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ
๗) งานจัดทําฏีกาเบิกจายเงินกองฯ และควบคุมงบประมาณรายจาย

-2๘) งานควบคุมพัสดุกอง เก็บรักษา ตลอดจนบํารุงรักษาพัสดุ อุปกรณ+เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ
๙) งานบันทึกระบบการจัดซื้อ จัดจางภาครัฐ (E-GP)
๑๐)การควบคุมการใชรถยนต+และการซอมบํารุง
๑๑) งานวิทยุสื่อสาร งานรับ-สงวิทยุ
๑๒)งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๑. ฝายบริหารงานสาธารณสุข (วาง)
ใหนายบุญชู นาวิกวาณิชย+ ตําแหนงในสายงาน สัตวแพทย+ ประเภทตําแหนง ทั่วไป ระดับตําแหนง
ปฏิบัติงาน-อาวุโส รักษาการในฝ:ายบริหารสาธารณสุข ทําหนาที่หัวหนาฝ:ายกํากับดูแลปกครองบังคับบัญชางานในฝ:าย
และใหมีหนาที่ ดังนี้
๑) รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองฯ กรณีผูอํานวยการกองไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติราชการได
๒) ควบคุมกํากับงานนโยบายและแผนงานฝ:ายบริหารงานสาธารณสุข
๓) ตรวจสอบงานตัวชี้วัดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหเป4นไปตามเปLาหมาย
๔) ควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเป4นไปตามนโยบายของคณะบริหารและปลัดเทศบาล
๕) ปฏิบัติงานใหเป4นไปตามหนังสือสั่งการของจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม
๖) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๑.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม (วาง)
ใหนายปภาวิน ประเสริฐกุล ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ทําหนาที่หัวหนางาน โดยมี
นางสาวศศิวิมล แสนเรือน พนักงานจางทั่วไป เป4นผูชวย มีหนาที่ ดังนี้
๑) จัดทําแผนงานโครงการในงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
๒) งานควบคุม แกไขเหตุรําคาญและมลภาวะตาม พรบ.การสาธารณสุข
๓) งานสุขาภิบาลอื่น
- งานสุขาภิบาลรานอาหาร,งานสุขาภิบาลตลาดสด,งานสุขาภิบาลโรงเรียน,งานสุขาภิบาลรานเสริมสวยและ
แตงผม,งานสุขาภิบาลหาบเรและแผงลอย,งานสุขาภิบาลสถานีบริการและจําหนายเชื้อเพลิง และงานฌาปน
สถานเทศบาล
๔) งานอาชีวอนามัย
๕) งานคุมครองผูบริโภค
๖) ควบคุม กํากับ งานการประกอบกิจการคาอันอาจเป4นอันตรายตอสุขภาพ
๗) การตรวจสอบรวมถึงการออกหนังสือรับรองการแจง
๘) ควบคุม กํากับ งานการเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ รวมถึงการ รับ – สงเงิน
๙) งานโครงการ (โครงการตลาดสดนาซื้อและยกระดับมาตรฐานรานอาหาร)
๑๐) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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ใหนายสายชล ประเสริ ฐกุ ล หั ว หนาฝ: า ยบริ การสาธารณสุ ข (นั กบริ ห ารงานสาธารณสุข) ประเภท
ตําแหนง อํานวยการทองถิ่น ระดับ ตน ทําหนาที่หัวหนางาน โดยมี นางสาววศินี ตั้งมีกิจ พนักงานจางทั่วไป
ทําหนาที่ เป4นผูชวย มีหนาที่ ดังนี้
๑) จัดทําแผนงานและโครงการ กิจกรรมในงานรักษาความสะอาด
๒) ควบคุม ดูแลรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของลูกจางในงานรักษาความสะอาด
๓) งานกวาดลาง ทําความสะอาดที่สาธารณะ (ทอ ถนน ทางเทา ตลาด ฌาปนสถาน)
๔) งานเก็บรวบรวมและขนถายขยะมูลฝอยและงานดานการกําจัดขยะมูลฝอย
๕) งานเก็บรวบรวมและขนถายสิ่งปฏิกูลและรวมถึงงานกําจัดสิ่งปฏิกูล
๖) งานสงเสริมและสนับสนุนโครงการอันเกี่ยวเนื่องเศรษฐกิจพอเพียง
๗) งานสงเสริมและสนับสนุนดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘) งานควบคุมรักษา พัสดุ รวมถึงครุภัณฑ+ ตลอดจนการเบิก-จาย ของงานรักษาความสะอาด
๙) จัดทําและควบคุมการเบิก-จาย งบประมาณรายจาย ของงานรักษาความสะอาดสาธารณะสถาน
๑๐) งานโครงการ (โครงการรณรงค+รักษาสิ่งแวดลอมและมลภาวะ)
๑๑) งานลดปริมาณขยะมูลฝอยและปฏิกูล ไดแก การทําปุaยหมัก การแปรรูปขยะ RDF
๑๒) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒. ฝายบริการสาธารณสุข
ใหนายสายชล ประเสริฐกุล หัวหนาฝ:ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) หั วหนาฝ:า ย
บริการงานสาธารณสุข กํากับดูแลปกครองบังคับบัญชางานในฝ:ายและมีหนาที่ ดังนี้
๑) ควบคุมกํากับงานนโยบายและแผนงานบริการสาธารณสุข
๒) ควบคุมกํากับงานศูนย+บริการสาธารณสุขเทศบาล
๓) กํากับดูแลงานศูนย+สุขภาพชุมชนเมืองแมฮองสอน (ฝ:ายเทศบาล)
๔) ตรวจสอบงานตัวชี้วัดของฝ:ายบริการสาธารณสุขใหเป4นไปตามเปLาหมาย
๕) ควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเป4นไปตามนโยบายของคณะบริหารและปลัดเทศบาล
๖) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒.๑ งานสงเสริมสุขภาพ
ใหนางพีรดา วีรวรานิษฐ+ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ทําหนาที่หัวหนางาน โดยมี นางสาวเพียรพิศ
ทองแดง ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป เป4นผูชวย มีหนาที่ ดังนี้
๑) งานศูนย+บริการสาธารณสุข
๒) งานแผนงานและโครงการในงานสงเสริมสุขภาพ
๓) งานโครงการ-เผยแพรและฝeกอบรม
๔) งานควบคุมและปLองกันโรคไมติดตอ
๕) งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
๖) งานวางแผนครอบครัว
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๘) งานโภชนาการ
๙) งานอนามัยแมและเด็ก
๑๐) งานสงเสริมสุขภาพอนามัยผูสูงอายุ
๑๑) งานโครงการ (โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยผูสูงอายุ)
๑๒) งานโครงการ (โครงการขยับกายสบายชีวี)
๑๓) งานโครงการ (โครงการสรางเสริมสุขภาวะอนามัยแมและเด็ก)
๑๔) งานโครงการ (แพทย+แผนไทย)
๑๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒ งานควบคุมและป(องกันโรค
ใหนายทวี มงคล เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน มีหนาที่ ดังนี้
๑) งานแผนงานและโครงการในการปLองกันและควบคุมโรคติดตอ โรคเอดส+ และสารเสพติด
๒) งานโครงการ-เผยแพรและฝeกอบรม
๓) งานสาธารณสุขมูลฐาน
๔) งานสุขภาพจิต
๕) งานสวัสดิการสาธารณสุขและหลักประกันสุขภาพ
๖) งานโครงการ (โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของ อสม.)
๗) งานบริหารกองทุน สปสช.
๘) งานศูนย+บริการสาธารณสุข
๙) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒.๓ งานสัตวแพทยใหนายบุญชู นาวิกวาณิชย+ สัตวแพทย+อาวุโส ทําหนาที่หัวหนางาน โดยมีนายอนุชา นาวิกวาณิชย+
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยงานสัตวแพทย+ และนายโผน ทาวสมศักดิ์ พนักงานจางตามภารกิจ เป4น
ผูชวย โดยแบงหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๒.๓.๑ นายบุญชู นาวิกวาณิชย- และ นายอนุชา นาวิกวาณิชย๑) จัดทําแผนงานและโครงการของงานสัตวแพทย+
๒) ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจางที่ปฏิบัติงานสัตวแพทย+
๓) งานกํากับ ดูแล ควบคุมการฆาสัตว+ในโรงฆาสัตว+
๔) งานควบคุมโรคสัตว+รวมถึงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา
๕) งานควบคุมและลดจํานวนประชากรสัตว+เลี้ยง
๖) งานเฝLาระวัง ควบคุม และปLองกันโรคติดเชื้อจากสัตว+สูคน
๗) รายงานขอมูล สถิติ เกี่ยวกับการฆาสัตว+ รวมถึง ขอมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานดาน
สัตวแพทย+
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๙) งานโครงการ (โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบาและลดจํานวนสัตว+เลี้ยง)
๑๐) งานปLองกัน แกไขเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจากสัตว+
๑๑) งานตรวจโรคสัตว+ กอนฆาและหลังฆา
๑๒) งานดานบริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ
๑๓) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒.๓.๒ นายโผน ทาวสมศักดิ์
๑) ทําความสะอาดอาคารโรงฆาสัตว+และพื้นที่บริเวณโรงฆาสัตว+
๒) กําจัดสัตว+พาหะนําโรคภายในโรงฆาสัตว+
๓) กํากับดูแลการนําสุกรเขา - ออกโรงฆาสัตว+
๔) ดูความเป4นระเบียบเรียบรอยในโรงฆาสัตว+
๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

