
ภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักการชา่ง 

ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

ปรับปรุงเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1. งานบริหารงานทั่วไปของส านักการช่าง 
2. งานการเงินและพัสดุของส านักการช่าง 
3. งานจัดท าแผนและงบประมาณของส านักการช่างส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. งานบริหารและควบคุมงบประมาณ 
5. งานติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการกิจกรรมส านักการช่าง 
6. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจส านักการช่าง 
7. งานธุรการ สารบรรณกลางของส านักการช่าง 
8. งานประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
9. งานฝึกอบรมสัมมนาของส านักการช่าง 
10.  งานรับค าร้อง, ขอรับรองการสนับสนุน, ขอความช่วยเหลือด้านแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ   

 ประชาชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานหรือการด าเนินงานของส านักการช่าง 
11.  งานบริหารงานบุคคลของส านักการช่าง 
12.  งานจัดสถานที่และบริการ (เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอ้ี) 
13.  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

ส่วนวศิวกรรมการก่อสร้าง 

ฝ่ายส ารวจและออกแบบ 

1. งานส ารวจเบื้องต้นและส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม รางระบายน้ า  
สระเก็บน้ า ฯลฯ 

2. งานส ารวจโครงการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แผนพัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน อาทิ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ 



3. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

4. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

5. งานสืบราคาวัสดุก่อสร้าง แหล่งวัสดุและระยะทางขนส่งเพื่อใช้ในการจัดท าราคากลาง 
6. งานส ารวจและตรวจสอบพื้นที่เพื่อการออกแบบโครงการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม งานปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ 
7. งานสืบค้น รวบรวมจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการประมาณราคา 
8. งานจัดท าราคากลาง โครงการก่อสร้างตามงบประมาณข้อบัญญัติประจ าปีขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ 
9. งานออกแบบและค านวณทางวิศวกรรมโยธา 
10.  งานเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 
11.  งานตรวจสอบผลทดสอบของโครงการก่อสร้าง 
12.  งานควบคุมการก่อสร้างและตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วน 

 จังหวัดเชียงใหม่ 
13.  งานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา งานส ารวจ งานสถาปัตยกรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 

 หน่วยงานอ่ืนที่ขอรับการสนับสนุน 
14.  งานส ารวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาโครงการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ภายในจังหวัด 
15.  งานจัดท าค่าชดเชยโครงการ (ค่า K) และตรวจสอบคืนหลักประกันสัญญา 
16.  งานส ารวจออกแบบ ควบคุมงานโครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย 
17.  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายผังเมือง 

1. งานด าเนินการวาง และจัดท าผังข้อก าหนดและมาตรการด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติฯ ด้านการผังเมือง 

2. งานส ารวจและคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการวางผังและจัดท าโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

3. งานประสานงานด้านการวาง และจัดท าผังเมืองระดับต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม่ 



4. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ด้านงานผังเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบภายใต้การวาง และจัดท าผังเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
6. งานส ารวจจัดเก็บข้อมูลสายทางถนนภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
7. งานจัดท าข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการ 
8. งานวางและจัดท าผังนโยบายโครงสร้าง และมาตรการด้านการผังเมืองเพื่อป้องกัน และบรรเทา

อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ าปิงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9. งานฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานฐานข้อมูลสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์การวางผังเมือง 
10.  งานเข้าร่วมการพิจารณาแนวทางการวางผังระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาแผนแม่บทด้าน 

 การขนส่งจราจร 
11.  งานเข้าร่วมพิจารณาข้อก าหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการวางผังเมือง 
12.  งานบริการด้านงานแผนที่ และแผนผังเพื่อการพิจารณาการวางผังเมือง 
13.  งานบริการ และให้ค าปรึกษาด้านการตรวจสอบขออนุญาต การก่อสร้างอาคารขององค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
14.  ตรวจสอบ/ควบคุม/ติดตามงาน โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานตามมาตรฐานการวาง 

 ผังเมือง 
15.  งานพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบด้านสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
16.  การตรวจสอบ/สืบค้นต าแหน่งแปลงท่ีดินของภาครัฐ ที่ดินเอกชน ที่สาธารณประโยชน์ในการก าหนด 

 แนวเขต เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามข้อระเบียบ/กฎหมายด้านผังเมือง โดยชี้พิกัดต าแหน่งผัง 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และหาข้อก าหนดการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ 

17.  การจัดท าแผนการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อประกอบหลักเกณฑ์ในการก าหนดแนว 
 ทางการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

18.  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 

1. งานจัดท าทะเบียนและรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการก่อสร้างซ่อมบ ารุงประจ าปี 
2. งานส ารวจข้อมูล, เขียนแบบ, ประมาณราคา, จัดท าราคากลาง 



3. งานขออนุมัติจัดซื้อ และควบคุมวัสดุ ในการซ่อมบ ารุง 
4. งานส ารวจเก็บรายละเอียดความเสียหายถนน สะพาน แหล่งน้ า เพื่อบูรณะ (อบจ.ด าเนินการเอง) 
5. งานจัดท าแผนซ่อมบ ารุงถนนในความรับผิดชอบ 
6. งานเขียนแบบประมาณราคา 
7. งานควบคุมงานบูรณะซ่อมแซมถนน สะพาน คลอง ท่อ แหล่งน้ า (งานถ่ายโอนภารกิจด าเนินการด้วย

เครื่องจักรและบุคลากร อบจ.) 
8. งานส ารวจเพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงภัย เช่น ทางแยก 
9. งานปรับปรุงบูรณะอุปกรณ์จราจร เช่น ป้าย สีเส้นจราจร หลักกันโค้ง 
10.  งานประสานงานกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 
11.  งานสัญญาณไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณจราจร 
12.  งานก าจัดวัชพืชสองข้างทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลสวนสาธารณะ จุดทางแยก เกาะกลางถนน  

 (งานถ่ายโอนภารกิจด าเนินการด้วยเครื่องจักรและบุคลากร อบจ.) 
13.  งานติดตามและประเมินผลการก่อสร้าง (ถนน, สะพาน, การขุดลอก) 
14. งานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง (งานถ่ายโอนภารกิจ) เช่น งานตรวจสอบและติดตามการ

ขออนุญาตเชื่อมทางงานระวังและช้ีแนวเขต 
15.  งานซ่อมแซมอาคารที่เป็นทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น บ้านพัก  

 หอประชุมอ าเภอ 
16.  งานควบคุมโรงผลิตแอสฟัลต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
17.  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายเครื่องจักรกล 

1. งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
2. งานตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกล 
3. งานการค านวณค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
4. งานรวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องจักรกล และยานพาหนะเพื่อประกอบการ

จัดท ารายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. งานรวบรวมข้อมูลประกอบกับการจัดหาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
6. งานก าหนดคุณลักษณะของเครื่องจักรกล และยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมูลเครื่องจักรกลยานพาหนะประกอบการจัดท าบัญชีจ าหน่ายเครื่องจักรกล 
8. งานควบคุม และบ ารุงรักษาเครื่องจักรภายในศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 



9. งานให้ค าปรึกษาด้านวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
10.  งานซ่อมเครื่องจักรกล และยานพาหนะ ตรวจสอบสภาพ และประมาณการค่าใช้จ่ายและควบคุมการ 

 ซ่อมเครื่องจักร และยานพาหนะ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการลงประวัติการซ่อมเครื่องจักรกลและ 
 ยานพาหนะ 

11.  งานขนย้าย ควบคุมเครื่องจักรกลในพื้นที่โครงการ 
12.  งานประสานงานกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 
13.  งานควบคุมระบบ ซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคาร ไฟฟ้ารถยนต์ ไฟฟ้าถนน และสัญญาณจราจร 

 ที่ด าเนินการเอง 
14.  งานบริการเครื่องจักรกลสูบน้ า 
15.  งานควบคุมดูแลระบบอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ลิฟท์ ระบบส ารองไฟฟ้า 

 ฉุกเฉินงานระบบเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
16.  งานควบคุมเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการต่างๆ เช่น งานปรับเกรดถนน ขุดลอกแหล่งน้ า  

 ขุดเจาะบ่อบาดาล และงานปรับพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ 
17.  งานแผนและงบประมาณงานประจ า 
18.  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย กู้ภัยต่างๆ เช่น น้ าป่าไหลหลาก 
สารเคมีรั่วไหล พื้นที่อับอากาศ พื้นที่สูงชัน 

2. งานรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
3. งานฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยต่างๆ 
4. งานบริหารจัดการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
5. งานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
6. งานรณรงค์ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
7. งานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 
8. งานตัดแต่งกิ่งไม้ งานย่อยกิ่งไม้และงานโครงการท าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง การเกษตร 
9. งานป้องกันและแก้ไขมลพิษทางน้ าตรวจวัดคุณภาพน้ าในแม่น้ าสายหลัก และสาขาในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม่ 
10.  งานดูแล บ ารุงรักษาเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

 



11.  งานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น วันสิ่งแวดล้อมไทย  
 วันสิ่งแวดล้อมโลก ฯลฯ 

12.  งานป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ 
13.  งานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
14.  งานบริการดูดสิ่งปฏิกูล 
15.  งานบริการรถดูดฝุ่น 
16.  งานบริการเครื่องย่อยกิ่งไม้ 
17.  งานบริการรถสุขาเคลื่อนที่ 
18.  งานก าจัดผักตบชวา 
19.  งานรถไฟฟ้าส่องสว่าง 
20.  งานเรือยนต์ตรวจการณ์ 
21.  งานบริการ CCTV 
22.  งานจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล (งานภัยแล้ง) 
23.  งานรณรงค์ป้องกันไฟป่า 
24.  งานรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน 
25.  งานขุดลอกล าน้ า เพื่อลดปัญหาอุทกภัย 
26.  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 


