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ภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

 มีหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ในการพิจารณา  กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน 
วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตาม
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัด
งานต่าง ๆ  หลายด้านเกี่ ยวกับงานสาธารณสุข  เช่น การให้บริการสาธารณสุขหลายด้ายได้แก่                     
การรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การตรวจสอบควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่าย
เนื้อสัตว์  การสุขาภิบาลและอ่ืน ๆ  การวางแผนนิเทศ  ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุขและบริการ
ทรัพยากรต่าง ๆ  การจัดให้มีการสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณสุข  การกำหนดและพัฒนามาตรฐาน
และกลวิธีการดำเนินงานสาธารณสุข  เป็นต้น  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
พิจารณาศึกษาวิเคราะห์  ทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความ
ชำนาญงานพิเศษเกี่ยวกับงาสาธารณสุข  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  เข้าร่วม
ประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงาน  โดยแบ่งงานต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.งานบริหารงานสาธารณสุข 
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม   ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ของงานสุขาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด   งานควบคุมป้องกันโรค  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
  1.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ   งานสุขาภิบาลทั่วไป  งานอาชีวอนามัย  ควบคุมและการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ควบคุม
มลพิษ  ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  งานอนามัยชุมชน
สาธารณสุขมูลฐานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของถนน  หรือการเดินและที่
สาธารณะ  รักษาความสะอาดของอาคาร  ตลาด  กำแพง  บริเวณอาคารและที่สาธารณะ งานดูแลอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ริมถนน  ซึ่งมีสภาพชำรุด  ทรุดโทรม  หรืออยู่ในที่น่ารังเกียจและไม่อาจแก้ไขได้  งานเก็บ  
กวาด  ล้างทำความสะอาด  เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานกำจัดสิ่งปฏิกูล  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย  และงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  1.2  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ  งานการเฝ้าระวังโรคระบาด   งานระบาดวิทยา  งานป้องกัน
และระงับโรคติดต่อนำโดยแมลงและสัตว์  โรคเอดส์   จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ  ควบคุมสิ่งปฏิกูล  รักษาความสะอาดและขนถ่ายปฏิกูล  กำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย  
ควบคุมมลพิษ  ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมงานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับด้านสุขอนามัย  และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 3 



  1.3 งานส่งเสริมสุขภาพ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ  การจัดทำแผนการ  เยี่ยมบ้านเพ่ือติดตาม
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ  การรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องอนามัยวัยรุ่น  และเพศศึกษาในวัยรุ่น  แนะนำและ
ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตในผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป  ให้คำแนะนำครอบครัวในการปฏิบัติตัวทางด้าน
โภชนาการและการจัดการสิ่งแวดล้อมจัดทำระบบควบคุมภายในของศูนย์บริการสาธารณสุข  และงานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  1.4 งานธุรการและสารบัญ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 - งานรับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ 
 - งานคัดแยกหนังสือ  การเสนอหนังสือ  และงานเดินหนังสือ 
 - ร้างหนังสือ  พิมพ์หนังสือราชการ  พิมพ์หนังสือแบบฟอร์มต่าง ๆ  จัดทำสำเนาหนังสือ 
 - เก็บรักษา  ยืม และทำลายหนังสือราชการ 
 - งานค้นหาเอกสารให้กับหน่วยงาน 
 - จัดพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ  
 - งานเรียบเรียงและจัดทำรูปเล่มสรุปโครงการต่าง ๆ  ของงานสาธารณสุข ฯ  หลักฐานต่าง ๆ ของ
โครงการ ภาพถ่ายโครงการ  และรายงานการสรุปผลโครงการ 
 - จัดทำหนังสือเชิญประชุม  ประสานงานด้ายสถานที่ในการประชุม  จัดเตรียมเอกสาร  บันทึกการ
ประชุม  การจัดส่งรายงานการประชุม 
 - สรุปรายงานผลการดำเนินการของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 2. งานส่งเสริมสาธารณสุข  มีหน้าที่  
  1.งานส่งเสริมสุขภาพ 
  - งานสุขศึกษา 
   - งานอนามัยโรงเรียน 
   - งานอนามัยแม่และเด็ก 
   - งานวางแผนครอบครัว 
   - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
   - งานโภชนาการ 
   - งานสุขภาพจิต 
   - ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก 
   - งานส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน 
 
  2. งานป้องกันและควบคุมโรค 
   - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   - งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 
  3. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงดวน 
   - งานธุรการ  การเงิน  การบัญชี  กองทุนฯ 
   - งานประชาสัมพันธ์กองทุน ฯ  
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 3. งานบริการส่ิงแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  - งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  - งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
  - งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  - งานป้องกันควบคุมแก้ไขรำคาญและมลภาวะ 

- งานกวาดล้างทำความสะอาด 
  - งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
  - งานขนถ่ายขยะมูลฝอย 
  - งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
  - ป้องกันและสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรค 
  - งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค 
  - การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
  - งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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   แผนภูมิแสดง  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลดงดวน 

คณะกรรมการกองทนุ ฯ 

 

ระก อนกุรรมการ LTC 

ศนูยด์แูลผูส้งูอายแุละคนพิการ ฯ 

-กรรมการศนูย ์

-CM 

- CG 
-Care  plan 

ออกประกาศระเบียบกองทนุ คณะท างานกองทนุ 

ผูส้งูอายทุี่มีภาวะพึ่งพงิในพืน้ท่ี

ไดร้บัการดแูลตามแผนงาน 

อนกุรรมการกองทนุ 

โครงการเพื่อจดับรกิารดแูล
ระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายทุี่มี

ภาวะพึ่งพงิ    ฯ 

ประชาชนในพืน้ท่ีไดร้บัการ  ส่งเสรมิ  

ป้องกนั  รกัษา ฟ้ืนฟสูขุภาพตาม

วตัถปุระสงคก์องทนุ 

-รพ.สต.บา้นแดงโพง 

-รพ.สต.บา้นนาฝาย 

 

1.เงินกองทนุหลกัประกนัสขุภาพต าบลดงดวน 

- โอนจาก สปสช 

- เงินสมทบจากอบต. 
2. เงินกองทนุผูส้งูอายทุี่มีภาวะฯ 

- โอนจาก สปสช. 
   
 

 
การใชจ้า่ยตามแผนหรือโครงการ ดงันี ้
1.หน่วยบรกิาร  สถานบรกิาร  หน่วยงานสาธารณสขุ 

2.องคก์ร/กลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น ฃ 

3.ศพด./ศนูยพ์ฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอาย ุ

4.การบรหิารหรือพฒันากองทนุ ฯ 

5.กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด 
 

- ประชมุคณะกรรมการ อน ุ

- กรรมการฯ ที่ปรกึษา  คณะท างาน 

- การวางแผนงานการเงินประจ าปี 

- การวางแผนงานโครงการ/กจิกรรม 

- การพิจารณา อนมุตัิโครงการ 
- การติดตาม โครงการ/กิจกรรม 

- การรายงานการด าเนินงานต่อ สปสช. 
- การวางแผนสขุภาพต าบล 
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แผนภูมิ แสดงอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน 

ในการกักกันสัตว์เร่ร่อนที่ไม่ปรากฏเจ้าของ 

 

 

 

นายกอบต.มีอ านาจที่กกัสตัวท์ี่ไม่มีเจา้ของ

ไดเ้ป็นเวลา 30 วนั 

 

กรณีเจา้ของมารบั

ภายใน 30 วนั  
กรณีไม่มีผูใ้ดมารบั 

กรณีที่อาจเกิดอนัตรายต่อสตัว์

อื่น/ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยเกิน

สมควร 

กรณีที่สตัวน์ัน้เป็น

โรคติดต่ออาจเป็น

อนัตรายต่อประชาชน 

เจา้ของตอ้งเสีย

ค่าใชจ้า่ยในการเลีย้งดู

และเสียค่าปรบั 

ขาย/ขายทอดตลาดได ้
ใหส้ตัวน์ัน้ตกเป็นของ

ราชการส่วนทอ้งถิ่น 

มีอ านาจท าลายหรือ

จดัการตามสมควร 

หกัเงินค่าใชจ้า่ยเก็บเงินส่วนท่ี

เหลือเป็นเวลา 30 วนัแทนสตัว ์

ถา้ไม่มีผูใ้ดมารบัใหเ้งินนัน้ตก

เป็นของอบต.ดงดวน 

. 

ถา้มเีจา้ของมารบัใหม้อบเงิน

ส่วนท่ีเหลือจากค่าปรบั 
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