
 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 
ที่  167/2563 

เรื่อง   แต่งตั้งพนักงำนเทศบำลรับผิดชอบงำนสุขำภิบำลอำหำรและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
------------------------------ 

           ตำมท่ี เทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นและพนักงำนจ้ำง เรื่อง  ก ำหนดงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นและพนักงำนจ้ำง  
นั้น 

           เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนสุขำภิบำลอำหำรและอนำมัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
เหมำะสม ชัดเจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมหนังสืออ ำเภอกันทรลักษ์ ที่  ศก 
0332/ว 1387 ลงวันที่ 5 ตุลำคม 2563 เรื่องแจ้งแผนกำรเก็บตัวอย่ำงอำหำรและน้ ำบริโภค จึงแต่งตั้งนางวัน
ดี เมืองคง ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ งำนสุขำภิบำลอำหำรและอนำมัย
สิ่งแวดล้อม และร่วมออกพ้ืนที่ในกำรเก็บตัวอย่ำงอำหำรน้ ำบริโภคและเฝ้ำระวังสุขำภิบำลในเขตเทศบำลต ำบล
หนองหญ้ำลำด   ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID) ในระหว่ำงวันที่ 7 – 9  
ตุลำคม  2563  หำกมีปัญหำอุปสรรคประกำรใด ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ ทันที 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง    ณ   วันที่    7   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2563 

 

 
(นำยวีระพล  คงศรี) 

ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองหญ้ำลำด 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 
ที่  139/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 
---------------------------- 

  ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขตำมพระรำชบัญญัติ          
กำรสำธำรณสุข  พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562 ข้อ 7 (3) ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
เทศบำลและองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบล ซึ่ งด ำรงต ำแหน่ งดั งต่อไปนี้ เป็น เจ้ ำพนักงำนสำ ธำรณสุข                       
ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ทั้งนี้  ผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวต้องได้รับมอบหมำย            
จำกนำยกเทศมนตรี เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนและเวลำในกำร
ปฏิบัติรำชกำรและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  48  เตรส (6) แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496     
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับควำมในข้อ 7 (3.6) (3.9) และข้อ 9 ของประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข  ลงวันที่ 16 มกรำคม  2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขตำมพระรำชบัญญัติ   
กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562  จึงมีค ำสั่งแต่งตั้งมอบหมำยให้ผู้ด ำรงแหน่ง ดังต่อไปนี้                  เป็น
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 

1. นำยวีระพล คงศรี  ต ำแหน่ง  ปลัดเทศบำล 
2. นำงวรินทร คณะบูรณ์ ต ำแหน่ง  รองปลัดเทศบำล 
3. นำงฉันท์ชนก  นำมลี  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
4. นำงสำวจำรุณี  โคตรประทุม ต ำแหน่ง  นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
5. นำงวันดี  เมืองคง  ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
6. นำยธรำดล  อร่ำม  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ ช ำนำญงำน 

  ให้ผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง ที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำว มีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจตรำ ดูแลให้ข้อเสนอแนะ
ระเบียบ ข้อกฎหมำย กำรควบคุมสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำร  ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ย วข้อง        
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด          

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง   ณ  วันที่   18   มถิุนำยน  พ.ศ.  2564 
 
 
 

    (นำงกันตพัชร์  ไชยนำ) 
                นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองหญ้ำลำด 

   

  



 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 
ที่  149/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  
และมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำมำตรำ 44 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  

พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560   
---------------------------- 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  48  เตรส (6) แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496     
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับควำมในมำตรำ 44 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  จึงมีค ำสั่งแต่งตั้งให้พนักงำนเทศบำล ดัง
มีรำยนำมต่อไปนี้  

1. นำยวีระพล คงศรี  ต ำแหน่ง  ปลัดเทศบำล 
2. นำงวรินทร คณะบูรณ์ ต ำแหน่ง  รองปลัดเทศบำล 
3. นำยรังสี กังวำลย์  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
4. นำยสมอ   บุญกัณหำ ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน 
5. นำงวันดี เมืองคง  ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
ให้มีหน้ำที่ดังนี้ 

    (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มำให้ถ้อยค ำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท ำค ำชี้แจงเป็นหนังสือ   
หรือให้ส่งเอกสำรหลักฐำนใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  

    (๒) เข้ำไปในอำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ ในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นและพระอำทิตย์ตก  หรือใน
เวลำท ำกำรเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือตำมพระรำชบัญญัตินี้  ในกำรนี้ ให้มี
อ ำนำจสอบถำมข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองกำรแจ้งหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องจำกเจ้ำของ หรือผู้ครอบครอง
อำคำร หรือสถำนที่นั้น  

(๓) แนะน ำให้ผู้ได้รับใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้งปฏิบัติ   ให้ถูกต้องตำมเงื่อนไข       
ในใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้งหรือตำมข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตำมพระรำชบัญญัตินี้  

(๔) ยึดหรืออำยัดสิ่งของใด ๆ ที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชนเพ่ือประโยชน์ใน
กำรด ำเนินคดีหรือเพ่ือน ำไปท ำลำยในกรณีจ ำเป็น  

(๕) เก็บหรือน ำสินค้ำหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่ำจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุร ำคำญ 
จำกอำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ เป็นปริมำณตำมสมควรเพ่ือเป็นตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบตำมควำม จ ำเป็นได้โดย ไม่
ต้องใช้รำคำ  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง   ณ   วันที่  30   มถิุนำยน  พ.ศ.  2564 
 
 

    (นำงกันตพัชร์  ไชยนำ) 
                นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองหญ้ำลำด 

  



  
...... 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด  
ที่   157/๒๕64 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีเหตุร ำคำญ 
         ---------------------------------------- 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  
ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจด ำเนินกำรในกรณีที่เกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญแก่ประชำชน     
ซึ่งหมำยถึงกำรกระท ำใดๆ ที่ก่อให้เกิดควำมเสื่อมหรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของคนข้ำงเคียง ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตำมบทบัญญัติมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  มำตรกำรคุ้มครองประชำชน      
กรณีเหตุร ำคำญนี้ จึงเป็นมำตรกำรที่อุดช่องว่ำงที่อำจเกิดข้ึน จำกกำรขำดควำมรับผิดชอบของบุคคลใด      บุคคล
หนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใด ที่ท ำให้เกิดสภำวะควำมเสื่อมหรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำร
รักษำควำมสงบสุขของชุมชนและเพ่ือให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีควำมเคำรพสิทธิ และไม่เบียดเบียน    ซึ่ง
กันและกัน  ในกำรนี้  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีเหตุร ำคำญ 
ประจ ำเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด ดังนี้  
  ๑. นำยสมพร  บุตรมี ต ำแหน่ง   รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยวิชำ  อินทะพันธ์ ต ำแหน่ง   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี กรรมกำร 
.  3. นำยวีระพล   คงศรี ต ำแหน่ง  ปลัดเทศบำล   กรรมกำร 
  4. นำงฉันท์ชนก  นำมลี ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักปลัด  กรรมกำร 
  5. นำยรังสี  กังวำลย์ ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  กรรมกำร 
  6. นำยปิยะเดช  ศรีชัย ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.แก  กรรมกำร 
  7. นำยธรำดล  อร่ำม ต ำแหน่ง   เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ  กรรมกำร/เลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ดังนี้ 
1. รับและพิจำรณำตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องรำวร้องทุกข์ กรณีเหตุร ำคำญ ห้ำมมิให้               

ก่อให้เกิดเหตุร ำคำญข้ึน ในที่หรือทำงสำธำรณะหรือในสถำนที่เอกชน 
2. ให้ค ำแนะน ำ  แนวทำงปฏิบัติให้ถูกต้องตำมเงื่อนไข หรือตำมข้อก ำหนดท้องถิ่นหรือ กฎ/

ประกำศกระทรวง ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  
3. จัดท ำรำยงำนตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอควำมเห็นแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อเจ้ำพนักงำน

ท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภำยใน  15 วัน 

  ให้ผู้ที่ ได้รับกำรแต่งตั้ งปฏิบัติหน้ำที่ โดยเคร่งครัด  หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคให้รำยงำน                 
ต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้นทรำบ  เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

    ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         สั่ง    ณ    วันที่   9   กรกฎำคม   พ.ศ.   ๒๕64 
 
   

                  (นำงกันตพัชร์  ไชยนำ) 
                  นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองหญ้ำลำด 

 


