
 
 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

ที ่196 /2564 
เรื่อง  มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล 

และพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
---------------------------- 

   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๔ เมื่อ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ จึงก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งงานส่วนราชการ วิธีบริหารและ
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล
และประกาศก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2546 ข้อ 229   และข้อ 230 จึงมอบหมายให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ทุกคนภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมาย
ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดังนี้   

  มอบหมายให้ นายจักรพงษ์  ช่างปลูก ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  เลขที่ต าแหน่ง 20-3-
01-2101-001 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานบริหารงาน
สาธารณสุขซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงานสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับการสาธารณสุข การเฝูาระวังโรค การวางแผนการให้บริการสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ ฯลฯ การฝึกอบรม การสุขศึกษา การประสานงานและ
สนับสนุนการวางแผนทุกระดับ การวางแผน นิเทศงาน   ติดตามและประเมินผลงาน การจัดรูปปรับปรุง
องค์การ วางแผนก าลังคน และจัดท างบประมาณในการด าเนินงานสาธารณสุขและบริการทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินงานสาธารณสุข การรวบรวมแผนหน่วยงานย่อย และการกระจายแผนงานส าหรับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ 
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้แผนงานการสาธารณสุขบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ ตลอดจนการจัดให้มีและสนับสนุนการก าหนดนโยบายสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงาน
สาธารณสุข ซึ่งต าแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้  มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช านาญและ
ประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขอย่างสูง 

1. ดา้นการวางแผน 
1.ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเปูาหมายแนวทางด้านสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม เพ่ือวางแผนและจัดท าแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน 
  2.ร่วมวางแผนงาน/โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานรวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อให้ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ ของส่วนราชการที่
สังกัด 

3.ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ 
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ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ 
หน่วยงานตามที่ก าหนดไว 

4.ร่วมวางแผนและก าหนดนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือควบคุมดูแลให้ 
ประชาชนในท้องถิ่นมี คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี สุขภาพอนามัยที่ดีและปราศจากโรคระบาดต่างๆ 

5.ร่วมวางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางก าหนดและพัฒนามาตรฐาน 
และกลวิธีการด าเนินงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณบุคลากร และเวลา 

6.ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆที่เก่ียวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงาน 
ในภาพรวมเพ่ือน ามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงานระบบงานหรือกระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7.วางแผนการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมสุขภาพการเฝูา 
ระวังการปูองกันและควบคุมโรคการรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟู สุขภาพการควบคุมโรคสัตว์สู่คนการคุ้มครอง
ผู้  บริ โภคการส่งเสริมบ ารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การควบคุมมลพิษการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการ
จัดการคุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ ฯลฯเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถวางแผนให้ สอดคล้องกับปัญหาด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

2. ด้านการบริหารงาน 

1. จัดระบบงานและปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2. มอบหมาย ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์ภาครัฐ เอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ชี้แจงข้อเท็จจริงพิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอแนะในที่ 
ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ เพ่ือให้ภารกิจเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และรักษาผลประโยชน์ของราชการ 

4. มอบหมายตรวจสอบติดตามให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขและควบคุมดูแลการให้บริการ 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหลายๆ ด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรค การสุข
ศึกษาการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมช าติและ
สิ่งแวดล้อมการส่งเสริมบ ารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมการจัดการมลพิษการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยการจัดการคุณภาพน้ าคุณภาพอากาศฯลฯ เพ่ืออ านวยการให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีอนามัยและ
ได้รับบริการที่รวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5. มอบหมายตรวจสอบติดตามให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขและควบคุมดูแลการตรวจควบคุมการ 
ฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นท่ี รับผิดชอบเพ่ือให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่ก าหนดไว้ ควบคุมดูแล
การสุขาภิบาลหรือการเฝูาระวังโรคเพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค และให้ประช าชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

6. ตอบปัญหาชี้แจงและด าเนินการเป็นกรรมการหรือผู้ บริหารงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
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เช่นเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นต้นเพ่ือควบคุมให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐเอกชนและบุคคลที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและอ านวยการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่
ก าหนดไว้ 

8. ก าหนดนโยบายด้านการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการด าเนินงานใน 
การศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานและใช้ในการด าเนินงานการเสนอแนวทางและก าหนดการพัฒนามาตรฐาน
งานและวิธีการด าเนินงานการ 

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติ 
ราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

2. ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3. ให้ค าแนะน า ปรึกษา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิด 
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

4. จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์กรให้มี ความเหมาะสมและมี 
ความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงานโดยก าหนดหรือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานสอดคล้องหรือเกื้อกูล
กันสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกต าแหน่งเพื่อให้การด าเนินงานเกิดความล่องตัวและมีความต่อเนื่อง 

5. สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา 
เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานที่ ก ากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ แก่หน่วยงานอย่าง
ยั่งยืน 

4. ดานการบริหารงบประมาณ 

1. ก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของส่วนราชการ 

2. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าและเป็นไป 
ตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3. ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบเพื่อให้การใช้ 
งบประมาณเกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดความ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน 

4. ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้าน 
งบประมาณอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการท างานเพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า และบรรลุ
เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนินการ
และใช้จ่ายร่วมกัน 

5. ร่วมหรือบริหารและก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามท่ีได้รับ 
มอบหมายเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
 



4 
 

กรณีท่ี นายจักรพงษ์  ช่างปลูก  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้ นางสาวสุฑามาศ  
เนตรวงษ์  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติราชการแทน 

โดยภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดแยกประเภทงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
ดังนี้ 

1. นางสาวสุฑามาศ  เนตรวงษ์  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง  
20-3-06-3601-001  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างาน ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
         1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเผ้าระวังโรค 
การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการก าหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุมปูองกันโรคและภัยสุขภาพ 
และการฟ้ืนฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ 
รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล 
อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพ่ือช่วยในการเสริมสร้างระบบการ
สาธารณสุขที่ด ี
         1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
         1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ  
         1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการ
สุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและ
ระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
ประชาชน มีความรู้ สามารถ ปูองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 
         1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมปูองกันโรคและภัยสุขภาพ การ
เฝูาระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้
งานเพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
         1.6 ช่วยจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ปุวย กลุ่มเสี่ยง 
บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชาชน สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
         1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ปุวย ผู้สัมผัส เพ่ือ
การเฝูาระวัง ควบคุมปูองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี
         1.8 ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่
สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือการปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพ่ือความสะอาดเช่นการรักษาความสะอาดของชุมชน การเก็บขยะของ
ชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพ่ือการปูองกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุร าคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 

1.10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและ
สุขาภิบาลเพื่อก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 

1.12 ช่วยด าเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และด้านสุขาภิบาล โดยการก าหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ เพ่ือให้เกิดความพร้อมและความ
ราบรื่นในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที ่

1.14 รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคี เช่น สสส. สสจ. สสอ. สอ. อสม. สปสช. เป็น
ต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 

1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝูาระวังและควบคุมการ
ระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือประกอบการวางแผนการสุขาภิบาลที่
เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นของท้องที่ 

2. ด้านการวางแผน  

 2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการท างานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

3. ด้านการประสานงาน 

 3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.3 ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงาน 

4. ด้านการบริการ 

         4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การน าไปใช้งานอยู่เสมอ 
รวมทั้งสนับสนุนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการดังกล่าวเป็นไปอย่าง
ราบรื่น 
 4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงานเพ่ือเป็น
ความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 4.3 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข 



6 
 

 4.4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 4.6 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครู นักเรียนเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการไม่ให้ 
เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้หากมีอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงาน
ผู้อ านวยการ  กองการศกึษาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามล าดับ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4  เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ วันที่   15    เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

                 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
 
 
 
 
 
 

 


