
 
 

คู่มือการปฏบิัติงาน 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

 

เทศบาลต าบลปะแต  

อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 

 

 

 
 



ที่มา 

   การจัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลปะแต 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับและปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมที่ ใช้ศึกษาและน าไปปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความมีระเบียบวินัย ถูกต้อง รวดเร็วอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเอกสารนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียด และมาตรฐานคุณภาพงาน
ที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกัน เป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานการ อยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรให้เป็นแบบแผนเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการปฏิบัติงานของพนักงานในกองและการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน    
การส่งเสริมและสนับสนุน การมี ส่วนร่วม การรับผิดชอบ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล การจัดระเบียบ การสร้างคุณธรรมจริยธรรม และสร้างขวัญก า ลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใน หน้าที่การงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดท าคู่มือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานราชการภายใน หน่วยงานให้บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและประชาชนเป็นส าคัญ 

 

วัตถุประสงค ์

  วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
   1. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเป็นแบบแผนเดียวกัน 
   2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้ว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง 
   3. เพ่ือให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร 
   4. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกครั้งตอน 
   5. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์กร 
   6. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติของแต่ละฝ่าย 
   7. เพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
   8. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว 
 
ขอบเขต 
    การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปรวม
ไปถึง พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มติหลักเกณฑ์ค าสั่งตามหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายและวิธีการปฏิบัติที่ครอบคลุม  ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 



ความรับผิดชอบ 

  การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งที่ตนรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย รวมไป

ถึงผู้บังคับบัญชาที่ดูแลและควบคุมงานนั้นๆ  โดยแบ่งสายการบังคับบัญชาตามลักษณะงานตามโครงสร้างของ

ส่วนราชการดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

งานสาธารณสุข 

 - งานส่งเสริมสุขภาพ 

 - งานป้องกันและควบคุมโรค 

 - งานรักษาพยาบาลเบื้องต้นและงานฟ้ืนฟูสุขภาพ 

 - งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 - งานคุ้มครองผู้บริโภค 

 - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลศรีแก้ว 

งานสิ่งแวดล้อม 

 - งานสุขาภิบาล 

 - งานการจัดการขยะมูลฝอย 

- งานรักษาความสะอาด  บ ารุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ชุมชน 

 - งานควบคุมและการจัดการมลพิษชุมชน 

 - งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 - งานควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 

 - งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 - งานดูแลศูนย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ 

 - งานป้องกันและควบคุมเหตุร าคาญ 

 - การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 



ลักษณะงานและวิธีปฏิบตัิงาน 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัย  งานป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  

และงานอื่นๆ ที่เก่ียวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น  และงานอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 

  1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกีบการควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลอนามัย

และสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  งานการเงินและธุรการโดยมีหน้าที่

ความรับผิดชอบภายในงานที่ได้รับมอบหมาย 

  2. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลทั่วไป  งานอาชีวอนามัย  ควบคุมและการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ควบคุมมลพิษ  

ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  งานอนามัยชุมชน

สาธารณสุขมูลฐาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและ         

ที่สาธารณะ  รักษาความสะอาดของอาคาร  ตลาด  ก าแพง  บริเวณอาคารและที่สาธารณะ  งานดูแลอาคาร

หรือสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนรินถนน  ซึ่งมีสภาพช ารุด  ทรุดโทรม  หรืออยู่ในสภาพที่น่ารังเกียจและไม่อาจจะ

แก้ไขได้  งานเก็บกวาด  ล้างท าความสะอาด  เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานก าจัดสิ่งปฏิกูล  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย  

และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

  3. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 

    มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานการเฝ้าระวังโรคระบาด  งานระบาดวิทยา  งานป้องกันและระงับ

โรคติดต่อน าโดยแมลงและสัตว์ โรคเอดส์  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  

ควบคุมสิ่งปฏิกูล  รักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  ก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย  ควบคุมมลพิษ ศึกษา

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมงานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับด้านสุขอนามัย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

 

 

 

 



  4. งานส่งเสริมสุขภาพ 

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ  จัดท าแผนการเยี่ยมบ้านเพ่ือติดตามดูแล

ส่งเสริมสุขภาพ  การให้รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องอนามัยวัยรุ่นและเพศศึกษาในวัยรุ่น  แนะน าและส่งเสริมสุขภาพ  

ทั้งกายและจิตใจให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป  ให้ค าแนะน าครอบครัวในการปฏิบัติตัวทั้งด้านโภชนาการและ

การจัดการสิ่งแวดล้อม  จัดท าระบบควบคุมภายในของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล และงานอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิแสดง การควบคุมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เร่ืองสถานที่จ าหน่าย/สะสมอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดตั้งสถานที่ 

จ าหน่าย/สะสมอาหาร 

กรณีท่ีมีพ้ืนที่มากกว่า 200 ตรม. 

และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

กรณีท่ีมีพ้ืนที่ไม่เกิน  200 ตรม. 

และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น 

ต้องขออนุญาต 

ต้องแจ้ง 

เทศบาลต าบลศรีแก้ว/

นายกเทศมนตรีต าบล

ศรีแก้ว 

ออกข้อก าหนดของท้องถิ่น 

สุขลักษณะเกี่ยวกับ 

- ที่ตั้งการใช้สถานที่ 

 - อาหาร  กรรมวิธีการปรุง ท า จ าหน่าย 

เก็บ สะสม 

- สุขาวิทยาส่วนบุคคล 

- ภาชนะอุปกรณ์น้ าใช้ และของใช้ 

- การป้องกันเหตุร าคาญและการระบาด

ของโรค 



แผนภูมิแสดง การควบคุมของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เร่ืองการก าจัดสิ่งปฏิกูลมลูฝอย 

 

 

 

           ภาระหน้าที่หลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

    แต่ต้องปฏิบัติตาม 

     

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เก็บ/ขน/ก าจัดเอง

โดยเก็บค่าบริการ 

ออกเทศบัญญัติ 

เรื่องการห้ามถ่ายเทท้ิง 
อัตราค่าธรรมเนียม

ไม่เกินกฎกระทรวง 

เรื่องการจัดให้มีท่ีรองรับ

สิ่งปฏิกูล/มูลฝอย 

เรื่องวิธีการเก็บ ขน ก าจัด

ของเจ้าของ/ผู้ครอบครอง

อาคารหรือสถานท่ีใดๆ 

หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข

ในการปฏิบัติของผู้ได้รับ

อนุญาตและอัตราค่าบริการ 

เรื่องอื่นใดท่ีจ าเป็นต้องก าหนด 

อาจมอบให้บุคคลใด

ด าเนินการภายใต้

การควบคุมดูแล 

อาจอนุญาตให้บุคคลท่ีได้รับ

อนุญาตตามมาตรา 19 

ด าเนินการแทน 



แผนภูมิแสดง การควบคุมของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เร่ืองตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ไม่ต้องขออนุญาต 

                แต่ต้องปฏิบัติตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดตั้งตลาด 

เอกชน กระทรวง ทบวง กรม 

เงื่อนไขเฉพาะที่แจ้ง   

เป็นหนังสือ 

สุขลักษณะเกี่ยวกับ 

 - ที่ตั้ง แผงผัง สิ่งปลุกสร้าง 

- การจัดสถานที่ การวางสิ่งของ 

- การรักษาความสะอาด 

- การก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การระบายน้ าทิ้ง 

- การป้องกันเหตุร าคาญและการระบาดของโรค 

- สุขลักษณะของผู้ชายและผู้ช่วยขายในตลาด 

ต้องขออนุญาต 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เปลี่ยนแปลงขยาย/

ลดขนาดตลาด 

ต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดฯ 



แผนภูมิแสดง การควบคุมดูแลสิ่งปฏิกูล มูลฝอยของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกับชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งปฏิกูล มูลฝอย 

อุจจาระ ปัสสาวะ สิ่งโสโครก       

ที่มีกลิ่นเหม็น 

ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

ขยะอันตราย

จากครัวเรือน 

ขยะติดเชื้อ 

อยู่ในการควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น

ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 



แผนภูมิแสดง งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปะแต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เทศบาลต าบลปะแต 

คณะกรรมการกองทุนฯ 

อนุกรรมการกองทุนฯ คณะท างานกองทุนฯ อนุกรรมการ LTC 
ออกประกาศ 

ระเบียบกองทุนฯ 

โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาว  
ส าหรับผูสู้งอายุที่มีภาวะพึง่พิงฯ 

1.เงินกองทุนเทศบาลต าบลปะแต 
     - โอนจาก สปสช. 
     - สมทบจากเทศบาล 
 2. เงินกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง          
     - โอนจาก สปสช. 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการฯ 
      - กรรมการศูนย์ 
      - CM 
     - CG 
     - Care plan 

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ได้รับการ
ดูแลตามแผนงาน 

ประชาชนในพื้นทีด่ีรับการส่งเสริม ป้องกัน รกัษา
ฟืน้ฟู สุขภาพตามวัตถุประสงค์กองทุน 

   - การประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการฯ ที่ปรึกษา 
คณะท างาน 
  - การวางแผนงานการเงินประจ าปี 
  - การวางแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
  - การพิจารณา อนุมัติโครงการ 
  - การติดตาม โครงการ/กิจกรรม 
  - การรายงานการด าเนนิงานต่อ สปสช. 
  - การวางแผนสุขภาพต าบล 

 การใช้จ่ายตามแผนหรือโครงการ ดังนี้ 
  1. หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข 
  2. องค์กร/กลุ่มประชาชน/หน่วยงานอ่ืน             
  3. ศพด./ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ 
  4. การบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ                       
  5. กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด 



 

บทเฉพาะกาล 

   ให้ข้าราชการ บุคลากร และพนักงานจ้างในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ต าบลปะแต ถือปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามคู่มือฉบับนี้โดยให้รักษาการแทนผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม พิจารณา ตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ฉบับนี้ และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา
และผู้บริหารท้องถิ่น 


