
ส่วนโยธา   

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบการจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ   งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบ  กฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงาน  การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การ
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรม   เครื่องจักรกล    การรวบรวม
ประวัติติดตาม    ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล   การควบคุมการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและ
ยานพาหนะ    งานเกี่ยวกับแผนงาน   ควบคุม   เก็บรักษา   การเบิกจ่าย
วัสด ุ  อุปกรณ์     อะไหล ่ น้ ามันเชื้อเพลิง   และงานอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย   โดยมีส่วนราชการภายในส่วนโยธา ประกอบด้วย 
           
1.  งานควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าท่ีของงาน 
สถาปัตยกรรม  งานผังเมือง 
               1.1  งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
                      (1)  งานออกแบบ  เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
                      (2)  งานวางโครงการ  จัดท าผัง  และควบคุมการก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
                      (3)  งานใหค้ าปรึกษาแนะน าด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป ์
                      (4)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตาม
กฎหมาย 
                      (5)  งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม 
                      (6)  งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม 
                      (7)  งานส ารวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม 
                      (8)  งานวิเคราะห์  วิจัย  ทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป ์
                      (9)  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และ
งานด้านศิลปกรรมต่างๆ 
                      (10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด้านศิลปกรรม
ต่างๆ 
                      (11) งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีรับมอบหมาย 
               1.2  งานผังเมือง  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
                      (1)  งานจัดท าผังเมืองรวม 
                      (2)  งานจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
                      (3)  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
                      (4)  งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ 



                      (5)  งานส ารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง 
                      (6)  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ า 
                      (7)  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
                      (8)  งานให้ค าปรึกษาด้านผังเมือง 
                      (9)  งานให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
                      (10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
                      (11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง 
                      (12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านส่ิงแวดล้อม 
                      (13) งานเวนคืนและจดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
                      (14) งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   2.  งานก่อสร้าง  มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของงานวิศวกรรม 
               2.1  งานวิศวกรรม  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
                      (1)  ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
                      (2)  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
                      (3)  งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
                      (4)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้าน
วิศวกรรม 
                      (5)  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
                      (6)  งานส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อค านวณ  ออกแบบก าหนดรายละเอียด
ทางด้านวิศวกรรม 
                      (7)  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
                      (8)  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
                      (9)  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
                      (10) งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          
   3.  งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติในหน้าท่ีของ
งานสวนสาธารณะ  
งานสาธารณูปโภค  งานจัดสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารระ  งานศูนย์เครื่องจักรกล   
                3.1  งานสวนสาธารณะ  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
                       (1)  งานจัดสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  สวนสาธารณะ  สวน
สัตว ์ สวนหย่อม ฯลฯ 
                       (2)  งานควบคุมดูแล  บ ารงุรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
                       (3)  งานดูแล  บ ารุงรักษาต้นไม้  พันธ์ไม้ต่างๆ 



                       (4)  งานจัดท า  ดูแลรักษาเรือนเพาะช าและขยายพันธ์ุไม้ต่างๆ 
                       (5)  งานประดับ  ตกแต่งสถานท่ีอาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ 
                       (6)  งานให้ค าปรึกษาแนะน าเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ 
                       (7)  งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์ 
                       (8)  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                3.2  งานสาธารณูปโภค  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
                       (1)  งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน ทางเท้า  เขื่อนและสิ่งติดตั้ง
อื่น ฯลฯ 
                       (2)  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
                       (3)  งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า 
                       (4)  งานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี 
                       (5)  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
                       (6)  งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
                       (7)  งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา 
                       (8)  งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุงรักษา 
                       (9)  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                3.3  งานจัดสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ      
                       (1)  งานออกแบบ  จัดสถานท่ี  ติดตั้งไฟฟ้า  ท้ังงานรัฐพิธี  ประเพณี  และงาน
อ่ืนๆ 
                       (2)  งานประมาณการ 
                       (3)  งานจัดสถานท่ีเนื่องในงานรัฐพิธี  ประเพณี  และงานอื่นๆ 
                       (4)  งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานท่ี 
                       (5)  งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟ้า 
                       (6)  งานควบคุมการก่อสร้างในกานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
                       (7)  งานซ่อมบ ารุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล 
                       (8)  งานให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า 
                       (9)  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                3.4  งานศูนย์เครื่องจักรกล  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
                       (1)  งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล 
                       (2)  งานตรวจสอบ  ซ่อม  บ ารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล 
                       (3)  งานพัสดุ  ด้านอะไหล่และอปุกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล 
                       (4)  งานควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
                       (5)  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
            



          4.  งานธุรการ  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้ 
                 (1)  งานสารบรรณ 
                 (2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อ
และอ านวยความสะดวก 
ในด้านต่างๆ 
                 (3)  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
                 (4)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
                 (5)  งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน 
                 (6)  งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอื่นๆ 
                 (7)  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 


