โครงสรางกองชาง เทศบาลนครระยอง
……………………

กองชาง มีหนาที่รับผิดชอบ จํานวน 3 ฝาย 1 งาน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ของ
เทศบาลนครระยอง ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 ประกอบดวย
1. ฝายแบบแผนและกอสราง
1.1 งานวิศวกรรม
1.2 งานสถาปตยกรรม
1.3 งานผังเมือง
1.4 งานควบคุมอาคาร
2. ฝายการโยธา
2.1 งานสาธารณูปโภค
2.2 งานสวนสาธารณะ
2.3 งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ
3. ฝายชางสุขาภิบาล
3.1 งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย
3.2 งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.3 งานเครื่องจักรกลและซอมบํารุง
4. งานธุรการ
โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ของฝาย/งาน ดังนี้
1. ฝายแบบแผนและกอสราง มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของงานวิศวกรรม งานสถาปตยกรรม งานผังเมือง และงานควบคุมอาคาร
1.1 งานวิศวกรรม มีหนาที่เกี่ยวกับ
1.1.1 ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม
1.1.2 งานวางโครงการและการกอสรางดานวิศกรรม
1.1.3 งานใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการเกี่ยวกับงานดานวิศวกรรม
1.1.4 งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
ทางดานวิศวกรรม
1.1.5 งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม
1.1.6งานสํารวจตรวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณออกแบบ
กําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรม
1.1.7 งานศึกษาวิเคราะหวิจัยทางดานวิศวกรรม
1.1.8 งานประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม
1.1.9 งานควบคุม...
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มัณฑนศิลป

1.1.9 งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม
1.1.10 งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 งานสถาปตยกรรม มีหนาที่เกี่ยวกับ
1.2.1 งานออกแบบ เขียนแบบทางดานสถาปตยกรรมและ

สถาปตยกรรมมัณฑนศิลป
สถาปตยกรรมตามกฏหมาย

มัณฑนศิลป
ศิลปกรรมตางๆ

1.2.2 งานวางโครงการจัดทําผังและควบคุมการกอสรางทาง
1.2.3 งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป
1.2.4 งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางดาน
1.2.5 งานควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม
1.2.6 งานออกรายการทางสถาปตยกรรม
1.2.7 งานสํารวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปตยกรรม
1.2.8 งานวิเคราะห วิจัย ทางดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป
1.2.9 งานประมาณราคาคากอสรางทางดานสถาปตยกรรม
1.2.10 งานใหบริการดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลปและงานดาน

1.2.11 งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่รับมอบหมาย
1.3 งานผังเมือง มีหนาที่เกี่ยวกับ
1.3.1 งานจัดทําผังเมืองรวม
1.3.2 งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ
1.3.3 งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
1.3.4 งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดิน
สาธารณประโยชน
1.3.5 งานสํารวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง
1.3.6 งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก
1.3.7 งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
1.3.8 งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง
1.3.9 งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม
1.3.10 งานควบคุมใหปฏิบัตติ ามผังเมือง
1.3.11 งานวิเคราะหวิจัยดานผังเมือง

อาคาร พ.ศ. 2522

-31.3.12 งานวิเคราะหวจิ ัยดานสิ่งแวดลอม
1.3.13 งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
1.3.14 งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.4 งานควบคุมอาคาร
1.4.1 ตรวจสอบควบคุมการกอสรางใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ควบคุม

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติตางๆ

1.4.2 ตรวจรับรองอาคารตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
1.4.3 ติดตามผลการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดตามเทศบัญญัติและ

1.4.4 ควบคุมแนวเขตสาธารณะ
1.4.5 งานรับรองระวังแนวเขตที่ดิน
1.4.6 งานอื่นตามที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.4.7 งานตรวจสอบแกไขปญหาเรื่องราว และคํารองของ
ประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
2. ฝายการโยธา มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ
2.1 งานสาธารณูปโภค มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
2.1.1งานดานการกอสรางอาคารถนน สะพาน ทางเทา เขื่อน และ
สิ่งติดตั้งอื่นๆ
2.1.2 งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง
2.1.3 งานซอมบํารุงรักษาอาคารถนน สะพาน เขื่อน ทางเทา
2.1.4 งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
2.1.5 งานปรับปรุงแกไขและปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ
2.1.6 งานใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
กอสราง
2.1.7 งานควบคุมพัสดุงานดานโยธา
2.1.8 งานประมาณราคา งานซอมบํารุงรักษา
2.1.9 งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 งานสวนสาธารณะ มีหนาที่เกี่ยวกับ
2.1.1 งานจัดสถานที่พกั ผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ
สวนสัตว สวนหยอม ฯลฯ
2.1.2 งานควบคุมดูแลบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
2.1.3 งานดูแล…

-42.1.3 งานดูแล บํารุงรักษาตนไม พันธุไมตางๆ
2.1.4 งานจัดหา ดูแลรักษาเรือนเพาะชํา และขยายพันธุไมตางๆ
2.1.5 งานประดับตกแตงสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใชพันธุไมตางๆ
2.1.6 งานใหคําปรึกษา แนะนํา เผยแพรทางดานภูมิสถาปตย
2.1.7 งานประมาณราคาดานภูมิสถาปตย
2.1.8 งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3 งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ มีหนาที่เกี่ยวกับ
2.3.1 งานออกแบบ จัดสถานที่ งานประเพณี งานรัฐพิธี งานตาม
นโยบายของรัฐบาลและการจัดสถานที่บริการประชาชน
2.3.2 งานประมาณราคาการการจัดสถานที่ตางๆ
2.3.3 งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณเกี่ยวกับการจัดสถานที่
2.3.4 งานสํารวจออกแบบและคํานวณอุปกรณไฟฟา
2.3.5 งานควบคุมการกอสรางในการติดตั้งอุปกรณไฟฟา
2.3.6 งานซอมแซม บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาในเขตเทศบาล
2.3.7 งานใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบในดานการไฟฟา
2.3.8 งานซอมบํารุงไฟฟาสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล
2.3.9 งานอื่นที่เกี่ยวหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
3. ฝายชางสุขาภิบาล มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของงานควบคุมและ
ตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานเครื่องจักรกลและซอมบํารุง
3.1 งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย
3.1.1 งานรับน้ําเสียจากอาคาร สถานประกอบการตาง ๆ ในเขต
ควบคุมการบําบัดน้ําเสียดานระบบระบายน้ํา
3.1.2 งานตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร สถาน
ประกอบการ มิใหปลอยน้ําเสียทําลายสภาพแวดลอมของธรรมชาติเชน ทะเลคูคลอง ที่สาธารณะ
รวมทัง้ การปลอยน้ําทิง้ ลงทอสาธารณะโดยมิไดรับอนุญาต
3.1.3 งานรับเรื่องราว คํารองขออนุญาตตอทอเชื่อมน้ําเสียหรือน้ํา
ทิ้งการตรวจสอบเอกสารรวมทัง้ การสํารวจทําผังแนวทอและประมาณการจํานวนผูขออนุญาต
3.1.4 งานประเมินอัตราคาธรรมเนียมและคาใบอนุญาตขอตอทอ
เชื่อมน้ํา เสียน้ําทิ้งรวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา แกผูขออนุญาตตอทอเชื่อม
3.1.5 งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3.2 งานกําจัด...
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เครื่องจักรกล

3.2 งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.2.1 งานกําจัดขยะมูลฝอยและควบคุมสถานที่กําจัดมูลฝอย
3.2.2 งานกําจัดสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
3.2.3 งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 งานเครื่องจักรกลและซอมบํารุง
3.3.1 งานควบคุมการใชยานพาหนะและเครื่องจักรกล
3.2.2 งานตรวจสอบซอมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
3.3.3 งานพัสดุดานอะไหลและอุปกรณยานพาหนะและ
3.3.4 งานควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
3.3.5 งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

4. งานธุรการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 งานรับ–สงหนังสือ และลงทะเบียนหนังสือราชการ สวนกลางของกองชาง
4.2 งานรางโตตอบหนังสือ บันทึก คําสั่ง ประกาศตาง ๆ การจัดเก็บและการคนหา
หนังสือ เอกสารสําคัญ
4.3 งานตรวจสอบงานดานงบประมาณ การเบิกจาย การพัสดุ ครุภัณฑ การ
เปลี่ยนแปลง ทะเบียนทรัพยสินของกองชางใหเปนปจจุบัน
4.4 งานทํางบประมาณ จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป แผนการใชจายเงิน
ประจําป
4.5 งานจัดทํารายงานขอซื้อ/จาง
4.6 งานจัดทําเอกสารขออนุมัติเบิกเงิน และจัดทําฎีกาเบิกจายเงินประเภทตาง ๆ
พรอม ตัดงบ คุมงบประมาณ และออกเลขสงฎีกาใหเรียบรอย
4.7. งานจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย(กอง)ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 (ขอ5)
4.8 งานจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงาน
ยอย (กอง) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544(ขอ6)
4.9 งานดูแลงานดานรักษา จัดเตรียมและใหบริการดานสถานที่ หองประชุม วัสดุ
อุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ตลอดจนงานสาธารณกุศลที่หนวยงานอื่น
ขอความรวมมือ
4.10 งานจัดทําการโอนเงิน และการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
4.11 งานพิจารณาเลื่อนขั้น…

-64.11 งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
และการให บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
4.12 งานจัดทําบัญชีคุม–ใบเบิกพัสดุ เชน วัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุ
ไฟฟาและ วิทยุ วัสดุยานพาหนะ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร พรอมควบคุมการเบิกจายใหเปน
ปจจุบัน
4.13 งานจัดทําทะเบียนคุมและจัดทําสรุปการใชโทรศัพททางไกล เพื่อสงสํานัก
ปลัดดําเนินการ เบิกจาย
4.14 ใหคําแนะนํา ปรับปรุง ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ขับรถยนต
4.15 งานควบคุม และตรวจสอบการใชรถยนต แบบ3 และ แบบ4 ของพนักงาน
ขับรถยนต ใหเปนปจจุบัน
4.16 งานตรวจสอบการซอมบํารุง ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
ของ ยานพาหนะ และการรักษาความสะอาด
4.17 ควบคุมใบคูมือการจดทะเบียนรถยนต หากรถยนตครบระยะเวลาการใชให
ดําเนินการขอ ตอทะเบียนรถยนตตอสํานักงานขนสงจังหวัดระยอง
4.18 งานควบคุมการตอประกันภัยรถยนต หากคันใดหมดอายุเอาประกันใหทํา
บันทึกแจงสํานักปลัดเพื่อตออายุประกันภัยรถยนต
4.19 งานตรวจสอบการซอมบํารุง ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
ของ ยานพาหนะ และการรักษาความสะอาด
4.20 งานตรวจสอบการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร และการจัดทําทะเบียนคุม
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกองชาง พรอมจัดทําบัญชีครุภัณฑที่มีอยูและบัญชี จําหนายประจําปให
เปนปจจุบัน ภายใน วันที3่ 1 ตุลาคมของทุกป
---------------------------------------

