


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลตําบลสันกําแพง มีโครงสร�างการบริหารงานประกอบด�วย 
2 ฝ&าย ดังนี้  1)  ฝ&ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด�วย งานธุรการ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล�อม งานรักษา
ความสะอาด  2)  ฝ&ายบริการสาธารณสุข ประกอบด�วย งานส,งเสริมสุขภาพ  งานเผยแพร,และฝ.กอบรม งานป/องกัน
และควบคุมโรค 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  ได�คํานึงถึงการปฏิบัติงานท่ีเป�นระบบ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน ตรวจสอบได� เพ่ือลดความซํ้าซ�อนและข�อขัดแย�งในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงได�จัดทําคู*มือการปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีใช�เป�นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในภารกิจหน�าท่ีความรับผิดชอบ
อย*างเป�นระบบ ครบถ�วน รวมท้ังจะเป�นประโยชน/ในการใช�เป�นคู*มือการสอนงาน การตรวจสอบการทํางาน การ
ควบคุมงานและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต*อไป  

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน�าท่ีความรับผิดชอบ          
๑.ฝ&ายบริหารงานสาธารณสุข       หน�า  ๑ 

 -งานธุรการ 

 -งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อม 

 -งานรักษาความสะอาด 

๒.ฝ&ายบริการสาธารณสุข        หน�า  ๑ 

 -งานส,งเสริมสุขภาพ 

 -งานเผยแพร,และฝ.กอบรม 

 -งานป/องกันและควบคุมโรค 

กระบวนการบริหารจัดการ 

๑.ด�านงบประมาณ การเงิน       หน�า  ๓ 

๒.ด�านการพัสดุ         หน�า  ๔ 

๓.ด�านบริหารงานสารบรรณและธุรการท่ัวไป     หน�า  ๕ 

๔.ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล       หน�า  ๖ 

แผนผังกระบวนงาน          

๑.การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  หน�า  ๗ 

๒.ข้ันตอนการรับเรื่องร�องเรียน/เหตุรําคาญ      หน�า  ๘ 

๓.คําร�องท่ัวไป         หน�า  ๙ 

๔.คําร�องขอจัดเก็บขยะ(รายใหม,)       หน�า  ๑๐ 

๕.โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปE    หน�า  ๑๑ 

๖.กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ินหรือ พ้ืนท่ี    หน�า  ๑๒ 

 

 

 

 



๑. ฝ&ายบริหารงานสาธารณสขุ 
มีหน�าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน�าท่ีของงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล�อม งาน

ศูนยIบริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด และงานวางแผนสาธารณสุข 
๑.๑ งานธุรการ มีหน�าท่ีเก่ียวกับ 

-งานสารบรรณ 
-งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให�บริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณI ติดต,อและอํานวยความ  
  สะดวกในด�านต,าง ๆ 
- งานตรวจสอบและแสดงรายงานเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
- งานจัดทําคําสั่งและประกาศ 
- งานรับเรื่องราวร�องทุกขIและร�องเรียน 
- งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน ลูกจ�าง และการให�บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
- งานการลาพักผ,อนประจําปEและการลาอ่ืน ๆ 
- งานสวัสดิการต,าง ๆ 
- งานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือตามท่ีได�รับมอบหมาย 

๑.๒ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล�อม  มีหน�าท่ีเก่ียวกับ 
- งานควบคุมด�านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล�อม 
- งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  
- งานควบคุมการประกอบการค�าประเภทกิจการท่ีเปKนอันตรายต,อสุขภาพ 
- งานป/องกันควบคุมแก�ไขเหตุรําคาญและมลภาวะ 
- งานอาชีวอนามัย 
- งานฌาปนกิจ 
- งานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือตามท่ีได�รับมอบหมาย 

๑.๓ งานรักษาความสะอาด   มีหน�าท่ีเก่ียวกับ 
- งานกวาดล�างทําความสะอาด 
- งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
- งานขนถ,ายขยะมูลฝอย 
- งานขนถ,ายสิ่งปฏิกูล 
- งานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 
๒.ฝ&ายบริการสาธารณสุข 

มีหน�าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน�าท่ีของงานส,งเสริมสุขภาพ งานป/องกันและ
ควบคุมโรค 

๒.๑ งานส,งเสริมสุขภาพ มีหน�าท่ีเก่ียวกับ 
 -งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

-งานการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงหรือบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
 (Long Term Care:Ltc) 

 

 



-๒- 
 

-ศูนยIพัฒนาและฟ]^นฟูคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุและผู�พิการ 
  -งานให�บริการด�านกายภาพบําบัด 
  -งานให�บริการด�านนวดแผนไทย 

-งานด�านสุขศึกษา 
-งานอนามัยโรงเรียน 
-งานอนามัยแม,และเด็ก 
-งานวางแผนครอบครัว 
-งานสาธารณสุขมูลฐาน 
-งานโภชนาการ 
-งานสุขภาพจิต 
-งานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือตามท่ีได�รับมอบหมาย 

๒.๒ งานเผยแพร,และฝ.กอบรม มีหน�าท่ีเก่ียวกับ 
  -งานอบรมให�ความรู�ประชาชนในชุมชน สถานศึกษา และหน,วยงานอ่ืน 
  -งานประชาสัมพันธIให�ความรู�ผ,านช,องทางต,างๆ 
  -งานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือตามท่ีได�รับมอบหมาย 

๒.๔ งานป/องกันและควบคุมโรค   มีหน�าท่ีเก่ียวกับ 
-งานวางแผนการป/องกันและควบคุมโรค 
-งานควบคุมและป/องกันโรคสัตวI 
-งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า 
-งานการให�บริการ การจัดทําแผนงาน/โครงการด�านการป/องกันและควบคุมโรค  
-ดําเนินการป/องกันและควบคุมโรค  
-งานอ่ืนตามท่ีเก่ียวข�องหรือตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



-๓- 
 

การดําเนินงานด�านงบประมาณ ภายใต�การบริหารจัดการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมให� 
เป�นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ*ายประจําป<  
๑.ด�านงบประมาณ การเงิน 

แผนผังกระบวนการดําเนินงานด�านการงบประมาณ การเงิน โดยแสดงให�เห็นถึงกิจกรรมย*อยหลักๆ ท่ี 
มีความสัมพันธ/กัน และงานท่ีเก่ียวข�องซ่ึงรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมต*างๆ ดังกล*าวได� ดังนี้ 
 

      หน*วยงาน 
 
กระบวนการ 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
 

กองคลัง 
(งานการเงิน) 

 
 

แผนงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ร,างแผนงานและงบประมาณ
รายจ,ายประจาํปE(กองฯ) 

เบิก-จ,ายตามเทศบัญญัติ
รายจ,ายประจาํปE เก็บรวบรวมเอกสาร 

ทางการเงิน ตรวจสอบความถูกต�อง 

เบิก-จ,าย 

แผนและงบประมาณรายจ,าย/เทศบัญญติั
งบประมาณรายจ,ายประจําปE 



-๔- 
 
๒.ด�านการพัสดุ 

แผนผังกระบวนการดําเนินงานด�านพัสดุ ครุภัณฑ/โดยแสดงให�เห็นถึงกิจกรรมย*อยหลักๆ ท่ีมีความสัมพันธ/  
กัน และงานท่ีเก่ียวข�องซ่ึงรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมต*างๆ ดังกล*าวได� ดังนี้ 
 

      หน*วยงาน 
 
กระบวนการ 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

 
กองคลัง 

(งานพัสดุ) 
 
พัสดุ ครภุัณฑ/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร,างแผนงานและงบประมาณ
รายจ,ายประจาํปE(กองฯ) 

แผนและงบประมาณรายจ,าย/เทศบัญญติั
งบประมาณรายจ,ายประจําปE 

เบิก-จ,ายตามเทศบัญญัติ
รายจ,ายประจาํปE 

เก็บรวบรวมเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต�อง 

เบิก-จ,าย 



-๕- 

๓.ด�านบริหารงานสารบรรณและธุรการท่ัวไป 
 

      หน*วยงาน 
 
กระบวนการ 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

 
สํานักปลดั 

 
 

งานธุรการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

ลงรับเอกสารสารบรรณ
กองสาธารณสุขฯ 

ผู�รับผิดชอบงาน 

ลงรับเอกสารสารบรรณ
กลาง 

ดําเนินงานท่ีเกี่ยวข�อง 

รายงานผลการดําเนินงานให�
ผู�บริหารทราบ 

รวบรวมเข�าแฟ/มตาม
หมวดหมู, 



-๖- 
 

๔.ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 นายเทศมนตรี 

นายเทศมนตรี 
(คนท่ี ๒) 

รองนายเทศมนตรี
(คนท่ี ๑) 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

ผู�อํานวยการกองสารธารณสุขฯ 

หัวหน�าฝ&ายบริการสาธารณสุข หัวหน�าฝ&ายบริหารงานสาธารณสุข 

พยาบาลวิชาชีพ                   

พยาบาลวิชาชีพ                           ธุรการ 



๒)จพง.ท�องถ่ินพิจารณาคําขอ กรณีไม,ถูกต�อง 

กรณีถูกต�อง 

๓)จพง.ท�องถ่ินมอบให�         
จพง.สาธารณสุขตรวจสถานท่ี 

๔.จพง.ท�องถ่ินออกใบอนุญาต

สถานท่ีต�องถูกสุขลักษณะ 

แก�ไขภายใน ๓๐ วัน 
(ขยายได� ๒ คร้ังๆละไม,เกิน ๑๕ วัน) 

        ๑) ผู�ประกอบการยื่นคําขอ 

๒)จพง.ท�องถ่ินพิจารณาคําขอ 

         ๓) จพง.ท�องถ่ินออกใบอนุญาต 

กรณีถูกต�อง 
แจ�งผู�ประกอบการภายใน 

๑๕ วันเพื่อทราบและแก�ไข 

๔)จพง.ท�องถ่ินมีคําสั่งไม,อนุญาต     

สถานท่ีไม,ถูกสุขลักษณะ 

๑๕ วัน ๑๕ วัน 

หมายเหตุ  
–กรณียื่นคําขอพร�อมหลักฐานถกูต�องและ     
  สถานท่ีถกูสุขลักษณะ ขั้นตอนท่ี ๑-๔    
  แล�วเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
-กรณีรายเก,า ลดขั้นตอนแล�วเหลือ ๓ ขัน้ตอน 

กิจการท่ีต�องขออนุญาต ตาม พรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕ 
๑)กิจการท่ีเปKนอันตรายต,อสุขภาพ 
๒)กิจการตลาดสด 
๓)สถานท่ีจําหน,ายและสะสมอาหาร 
๔)สถานท่ีจําหน,ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะ              
 

        ๑) ผู�ประกอบการยื่นคําขอ 

รายเก,า 

-๗- 

๑.การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕     
   

            

รายใหม,        

                       

                    
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   

 

 

 

 

 

 



-๘- 
 

๒.ข้ันตอนการรับเรื่องร�องเรียน/เหตุรําคาญ  

 
รับแจ�งเหตรุ�องเรียน/เหตุรําคาญ  

รายงานผู�บังคับบัญชาและออกตรวจสอบ/พิจารณา ๑ วัน 

เหตุเกิดหรืออาจเกิดข้ึนในท่ี/ 
ทางสาธารณะ 

เหตุเกิดข้ึนในท่ีเอกชน 

แจ�งให�/ระงับ/ป/องกัน 

ภายในเวลาอันสมควร 

แจ�งให�เจ�าของแก�ไข/ระงับ/ป/องกัน    
        ภายในเวลาอันสมควร 

รายงานผู�บังคับบัญชารับทราบ 

นําเสนอเจ�าพนักงานท�องถ่ินออก
คําสั่ง 



-๙- 

๓.คําร�องท่ัวไป 

  

ลงรับเอกสารสารบรรณกลาง 

                            
   

        ลงรับเอกสารสารบรรณกองสาธารณสุขฯ     ๑ วัน 

  

 

ผู�รับผิดชอบงาน 

 

๑ วัน-๒วัน 

ดําเนินงานท่ีเกี่ยวข�อง 

 

๑ วัน 

 รายงานผลการดําเนินงานให�ผู�บริหารทราบ 

 

๑ วัน-๒วัน 

รวบรวมเข�าแฟ/มตามหมวดหมู, 

            
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๐- 

๔.คําร�องขอจัดเก็บขยะ(รายใหม,) 

         ยื่นคําร�อง 

         ๑ วัน 

     แจ�งชุดจัดเก็บขยะ(เขตรับผิดชอบ)  

          

             จนท.ประเมินปริมาณขยะ/ค,าธรรมเนียม 

         ๑-๒ วัน 

           เสนอผู�บริหารเพ่ืออนุมตั ิ

         ๒ วัน 

       แจ�งผู�ยื่นคําร�องเพ่ือดําเนินการชําระค,าธรรมเนียม 

          ๑-๒ วัน 

             ชําระค,าธรรเนียม(งานจัดเก็บรายได�) 

         ๑ วัน 

             แจ�งชุดจัดเก็บขยะดําเนินการจัดเก็บ     
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๑- 

๕.โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปE 

 

               เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

  

               ผู�บริหารอนุมัตโิครงการ 

 

ดําเนินกิจกรรมโครงการ 

 

เบิกจ,ายงบประมาณ(ในโครงการ) 

 

สรุปผลการดําเนินกิจกรรมและงบประมาณโครงการ 

 

รายงานผลการดําเนินโครงการให�ผู�บริหารทราบ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๒- 

๖.กองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัท�องถ่ินหรือ พ้ืนท่ี 

 

สมัครเข�าร,วมดําเนินการ 

 

แต,งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   รายงานการเงินรายไตรมาส (๔ ไตรมาส) 

 

คณะอนุกรรมการฯ  คณะกรรมการตดิตามการดําเนินโครงการ  บันทึกโครงการท่ีได�รับอนุมตัิลงโปรแกรม
  

 

    หน,วยงานชมรม/ชุมชน เสนอโครงการ           จัดประชุมคณะกรรมการฯอย,างน�อยปEละ ๔ครั้ง 

 

         ประชุมคณะอนุกรรมการฯเพ่ือกลั่นกรองโครงการ                   รายงานผลการดําเนินงานประจําปE 

 

       ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 

 

      อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

 

            เบิกจ,ายงบประมาณ 

  

                     ติดตามการดําเนินโครงการ 

   

             รายงานผลการดําเนินโครงการประจําปE 

 


