สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม และ
กฎหมายอื่นที่วาดวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และกําหนดรูปแบบการจัดระบบการใหบริการแนวทาง
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพการควบคุมปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย
ประชาชน การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม การรักษาความสะอาดการจัดการดานสิ่งแวดลอม การ
สงเสริมรักษาไวซึ่งคุณภาพสิ่งแวดลอม การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอาชีวอ
นามั ย การสั ต วแพทย การเผยแพร ความรู แ ละถ า ยทอดเทคโนโลยี ส ารสนเทศด านสาธารณสุ ข และด า น
สิ่งแวดลอมใหเปนไปตามนโยบายหลักของผูบริหารงานทองถิ่นและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาล จังหวัดและสวนกลาง พรอมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายโดยมีหนวยงานใน
สังกัดประกอบดวย 2 สวน 5 ฝาย 14 งาน และแบงหนาที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ฝายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานธุรการ
1.2 งานแผนงานและงบประมาณ
1.3 งานการเงินและบัญชี
2. สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2.1 ฝายสงเสริมสุขภาพ
2.1.1 งานสงเสริมสุขภาพ
2.1.2 งานอนามัยครอบครัว
2.1.3 งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
2.1.4 งานกองทุนสุขภาพ
2.2 ฝายปองกันและควบคุมโรค
2.2.1 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
2.2.1 งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
3 สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3.1 ฝายบริการสิ่งแวดลอม
3.1.1 งานรักษาความสะอาด
3.1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
3.1.2 งานสัตวแพทย
3.2 ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
3.2.1 งานทรัพยากรธรรมชาติ
3.2.2งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ฝายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
- การปฏิบัติงานดานสารบรรณและธุรการทั่วไป
- การจั ด ทํ าบั ญ ชี เ งิ น เดื อ น เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ทะเบี ย น
ประวัติ
- การขอรับบําเหน็จบํานาญและเกษียณอายุ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ การประกาศเกียรติคุณ
- งานอื่นๆที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
- งานบริการรถยนตสวนกลาง
1.2 งานแผนงานและงบประมาณ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
- การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล แผนการจัดหาพัสดุ แผนดําเนินงานประจําป
- การควบคุม ตรวจสอบ การโอนงบประมาณ
- การพัฒนาบุคลากร แผนอัตรากําลัง 3 ป
1.3 งานการเงินและบัญชีมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
- การเบิกจาย การจัดทําบัญชีงบประมาณ
- การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
- การดําเนินการพัสดุการจัดซื้อจัดจาง
- การจัดทําทะเบียนทรัพยสินการซอมแซมบํารุงครุภัณฑยานพาหนะและสิ่งกอสราง
การจัดทําบัญชีคุมวัสดุ
2. สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2.1 ฝายสงเสริมสุขภาพ
2.1.1 งานสงเสริมสุขภาพ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
-การวางแผนและดําเนินการดานสงเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุมวัย ไดแก เด็ก
ปฐมวัย วัยเรียนและเยาวชน วัยทํางาน วัยสูงอายุ
-การโภชนาการ
-การสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
-งานสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิต
-การพัฒนารูปแบบการจัดการบริการดานสุขภาพอนามัยประชาชนและชุมชน
-งานความรวมมือกับองคกรและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
2.1.2 งานอนามัยครอบครัว มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
-งานสงเสริมอนามัยแมและเด็ก

-งานสงเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ
-งานบริการดูแลผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง
-งานบริการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ผูพิการ
2.1.3 งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
-งานสาธารณสุขมูลฐาน
-งานสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของประชาชนดานสุขภาพ
2.1.4งานกองทุนสุขภาพ มีหนาทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับ
-เผยแพรประชาสัมพันธกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
-สนับสนุนใหกลุม/องคกรภาคประชาชน หนวยงานตางๆ ในการขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
2.2 ฝายปองกันและควบคุมโรค
2.2.1 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
-งานปองกันโรคติดตอ
-งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเด็กวัยเรียน
-งานดานสุขศึกษาประชาสัมพันธโรคติดตอ การปองกันในโรงเรียน/ชุมชน
-งานระบาดวิทยา
-พัฒนาเครือขายเฝาระวังโรคในชุมชนโรงเรียน
2.2.1 งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
-การปองกันโรคเรื้อรังและโรคมะเร็ง
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสงเสริมสุขภาพในการปองกันโรคเรื้อรัง
-งานยาเสพติด
-งานปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ
-สรางและพัฒนาเครือขายดานสุขภาพในชุมชน
3 สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3.1 ฝายบริการสิ่งแวดลอม
3.1.1 งานรักษาความสะอาดมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
-งานรักษาความสะอาดถนน ทางเทา ตลาดสดเทศบาลและสถานที่สาธารณะ
-งานเก็บขนขยะมูลฝอยทุกประเภท
-งานกําจัดผักตบชวาและรักษาความสะอาดในแมน้ําคูคลอง
-งานเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล
3.1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
-งานขออนุญาตปด ทิ้งหรือโปรยและติดปายโฆษณา
-การขออนุญาตโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง

-การขออนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
-การขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
-งานแกไขปญหาเหตุรําคาญ
-งานสุขาภิบาลอาหารและน้ําดื่ม
-งานสุขาภิบาลตลาดสด
-ควบคุมสถานประกอบการใหปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพประชาชน
3.1.2 งานสัตวแพทย มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
-งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว
-งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตวเลี้ยงหรือสัตวปาที่นํามาเลี้ยงหรือที่อยู
อาศัยตามธรรมชาติ
-งานควบคุมการฆาสัตวและโรคฆาสัตว
-งานควบคุมโรคพิษสุนัขบา
-งานแกไขปญหาสุนัขและแมวจรจัด
-งานปองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว
3.2 ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
3.2.1 งานทรัพยากรธรรมชาติ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
-งานอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรน้ํา ปาชายเลน
-งานส ง เสริ ม พั ฒ นาเครื อ ข า ยและสร า งกระบวนการมี ส ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3.2.2งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
-งานรณรงค/สงเสริม และสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยก
ขยะจากตนทาง
-งานพัฒนา/สงเสริม การลดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน
-งานพัฒนาและเขารวมโครงการพิเศษดานสิ่งแวดลอม
-งานเผยแพรประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม
-งานเฝาระวังและควบคุมคุณภาพมลพิษทางน้ํา มูลฝอย ของเสียอันตราย อากาศ
ดิน เสียง และอื่นๆ
-งานควบคุมและดําเนินการแกไขแหลงกําเนิดมลพิษ

