
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของ

สํานักการชาง  เทศบาลนครนครราชสีมา

ประกอบดวย ๔ สวน ๑ ฝาย  ไดแก
๑. ฝายบริหารงานท่ัวไป
๒. สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
๓. สวนควบคุมการกอสราง
๔. สวนการโยธา
๕. สวนชางสุขาภิบาล

๑. ฝายบริหารงานท่ัวไป ประกอบดวย ๒ งาน  ดังนี้
๑.๑ งานธุรการ มีหนาท่ี

๑. งานสารบรรณ
๒. งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานงาน ใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวย

ความสะดวกในดานตาง ๆ
๓. งานประสานงานเก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล
๔. งานตรวจสอบแสดงรายการเอกสารสําคัญ และการเก็บรักษาเอกสารของทางราชการ
๕. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ
๖. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน
๗. งานจัดทําคําสั่ง ประกาศตาง ๆ
๘. งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน
๙. งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง

๑๐. งานลาพักผอนประจําปและการลาอ่ืน ๆ
๑๑. งานจัดทําบําเหน็จบํานาญของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
๑๒. งานเก่ียวกับสวัสดิการของสํานักการชาง
๑๓. งานจัดทํางบประมาณ
๑๔. งานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
๑๕. งานท่ีมิไดมอบหมายใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งรับผิดชอบหรือปฏิบัติหนาท่ีไวโดยเฉพาะ
๑๖. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

๑.๒งานการเงินและบัญชีมีหนาท่ี
๑. งานจัดทําฎีกา
๒. งานตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายในหมวดตาง ๆ

๓. งานตรวจสอบความถูกตองของบัญชีตาง ๆ
๔. งานจัดทํารายงานรายจายตามงบประมาณประจําเดือน
๕. งานจัดทําประมาณการรายไดรายจายประจําปพรอมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
๖. งานเก่ียวกับการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
๗. งานวิเคราะห  ประเมินผลและติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
๘. งานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
๙. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย
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๒. สวนควบคุมอาคารและผังเมือง ประกอบดวย ๒ ฝาย ดังนี้
๒.๑ ฝายควบคุมอาคาร มีหนาท่ี

๑. ควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒รวมท้ังแกไข
เพ่ิมเติม

๒. ตรวจสอบกําหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารท่ีขออนุญาต
๓. ตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติม

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
๔. ตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติม
๕. ตรวจสอบแกไขปญหาเรื่องราวและใหบริการประชาชนเก่ียวกับการควบคุมอาคาร
๖. ตรวจสอบผลการดําเนินการตาม พ.ร.บ. วชิาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติม

และวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘
๗. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

๒.๒ฝายผังเมือง มีหนาท่ี
๑. ควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ

๒. งานรับรองระวังแนวเขตท่ีดิน
๓. งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางน้ํา

๔. งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
๕. งานควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม
๖. งานจัดทําผังเมืองรวมและงานจัดทําผังเมืองเฉพาะ
๗. งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
๘. งานสํารวจรวบรวมขอมูลดานผังเมือง

๙. งานใหคําปรึกษาดานผังเมืองและสิ่งแวดลอม
๑๐. งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน
๑๑. งานแผนท่ีภาษี
๑๒. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

๓. สวนควบคุมการกอสราง ประกอบดวย ๒ ฝาย  ดังนี้
๓.๑ ฝายวิศวกรรมโยธา มีหนาท่ี

๑.ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม งานถนนและสะพาน  งานอาคารและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ
๒. งานวางโครงการและการกอสรางดานวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและ

สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ
๓. งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเก่ียวกับงานทางดานวิศวกรรม  งานถนนและสะพาน

งานอาคารและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ
๔. งานออกรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรมงานถนนและสะพาน  งานอาคารและ

สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ
๕. งานสํารวจขอมูลรายละเอียดเพ่ือคํานวณออกแบบกําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรม

งานถนนและสะพาน  งานอาคารและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ
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๖. งานศึกษาวิเคราะหวิจัยทางดานวิศวกรรมงานถนนและสะพาน งานอาคารและ
สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ

๗. งานประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรมงานถนนและสะพาน งานอาคารตาง ๆและ
สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ

๘. งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรมงานถนนและสะพาน  งานอาคารและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ
๙. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

๓.๒ฝายสถาปตยกรรม มีหนาท่ี
๑. งานออกแบบเขียนแบบทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลปของอาคารและ

สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ
๒. งานวางโครงการจัดทําผังและควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม  มัณฑนศิลปของอาคาร

ตาง ๆ และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ
๓. งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลปของอาคารตาง ๆ และสิ่งกอสรางอ่ืนๆ
๔. งานควบคุมการกอสรางทางดานสถาปตยกรรมของอาคารตาง ๆ และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ
๕. งานออกรายการทางดานสถาปตยกรรมของอาคารตาง ๆ และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ
๖. งานสํารวจขอมูลเพ่ือออกแบบสถาปตยกรรมของอาคารตาง ๆ และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ
๗. งานวิเคราะหวิจัยทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลปของอาคารตาง ๆ และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ
๘. งานประมาณราคาคากอสรางดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลปของอาคารตาง ๆ และ

สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ
๙. งานใหบริการดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลปและงานดานศิลปกรรมตาง ๆ

๑๐. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. สวนการโยธา ประกอบดวย ๓ ฝาย  ดังนี้
๔.๑ ฝายสาธารณูปโภค มีหนาท่ี

๑. งานซอมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เข่ือน ทางเทา
๒. งานควบคุมดูแล ตกแตงอาคารสถานท่ี
๓. งานปรับปรุงแกไขและปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ
๔. งานจัดสถานท่ีในงานประเพณีตาง ๆ
๕. งานติดตั้งและบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ
๖. งานจัดตกแตงผาระบายและธงชาติในงานพิธีตาง ๆ
๗. งานควบคุมพัสดุ  งานดานโยธา
๘. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย

๔.๒ ฝายสวนสาธารณะ มีหนาท่ี
๑. งานจัดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ สวนหยอม ฯลฯ
๒. งานควบคุมดูแลบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
๓. งานดูแล บํารุงรักษาพันธุไมตาง ๆ
๔. งานจัดทําดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุไมตาง ๆ
๕. งานใหคําปรึกษาแนะนําและเผยแพรทางดานภูมิสถาปตย
๖. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย
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๔.๓ ฝายศูนยเครื่องจักรกล มีหนาท่ี
๑. งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานกอสรางถนนและสะพาน
๒.ควบคุมการใชยานพาหนะเครื่องจักรกล
๓. งานตรวจสอบซอมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
๔. งานพัสดุดานอะไหลและอุปกรณยานพาหนะและเครื่องจักรกล
๕. งานควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
๖. งานเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชเก่ียวกับเครื่องจักรกล
๗. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย

๕. สวนชางสุขาภิบาล ประกอบดวย ๒ ฝาย  ดังนี้
๕.๑ ฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว มีหนาท่ี

๑. งานกําจัดมูลฝอยและควบคุมสถานท่ีกําจัดมูลฝอย
๒. งานกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาสุขาภิบาล
๓. งานปฏิบัติงานกระบวนการเดินเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องจักรโรงงาน รวมท้ังอุปกรณไฟฟา
๔. งานควบคุมโรงงานและหองทดลอง
๕. งานอาคารและสถานท่ี
๖. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

๕.๒ฝายจัดการคุณภาพน้ํา มีหนาท่ี
๑. งานออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการ ฯลฯ
๒. งานออกแบบกอสรางระบบระบายน้ําท่ัวไป เชน ทอ ทาง รางระบายน้ําฝนหรือน้ําท้ิง
๓. งานควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ สามารถบําบัด

น้ําเสียใหมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําท้ิงกอนปลอยน้ําท้ิง
๔. งานวิจัยและประเมินผล การจัดทําและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการกําจัดน้ําเสียใหบริการ

ขอมูลท่ีจําเปนตองใชในการวางแผน การศึกษาวิเคราะห การเจริญเติบโตของประชากร จํานวนผูขออนุญาตตอทอ
เชื่อม การจัดเก็บรายได

๕. งานรับน้ําเสียจากอาคาร สถานประกอบการตาง ๆ ในเขตควบคุมการบําบัดน้ําเสียเขาระบบ
บําบัดน้ําเสีย

๖. งานตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร สถานประกอบการมิใหปลอยน้ําเสียทําลาย
สภาพแวดลอมของธรรมชาติ เชน คู คลอง ท่ีสาธารณะ รวมท้ังการปลอยน้ําท้ิงลงท่ีสาธารณะโดยมิไดรับอนุญาต

๗. งานรับเรื่องราวคํารองขออนุญาตตอทอเชื่อมน้ําท้ิง น้ําเสีย การตรวจสอบเอกสาร
รวมท้ังการสํารวจทําผังแนวทอและประมาณการจํานวนผูขออนุญาต

๘. งานประเมินอัตราคาธรรมเนียมและคาใบอนุญาตขอตอทอเชื่อมน้ําเสีย  น้ําท้ิง รวมท้ัง
การใหคําปรึกษาแนะนําแกผูขออนุญาตตอทอเชื่อม

๙. งานบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องยนต เครื่องจักรกล อุปกรณไฟฟาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
ระบบบําบัดน้ําเสีย

๑๐. งานบํารุงและซอมแซมอาคาร สถานท่ีโรงบําบัดน้ําเสีย ทอน้ําเสีย ทอระบายน้ําฝน ทอระบายน้ํา
โสโครกและทอน้ําท้ิง

๑๑. งานดูแลรักษาบอบําบัดน้ําเสีย
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๑๒. งานทําความสะอาด ลางลอกทอ รางระบายน้ํา น้ําฝนหรือน้ําท้ิง
๑๓. งานดักขยะในบอสูบน้ําเสีย บอพักและบอดักไขมัน
๑๔. งานตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพน้ําจากสถานท่ีบําบัดน้ําเสียและแหลงน้ําตามธรรมชาติ
๑๕. ควบคุมการใชสารเคมีในระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๖. ตรวจสอบ วิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย น้ําท้ิง จากสถานประกอบการของเอกชนในรายท่ีน

สงสัยหรือประชาชนรองขอ
๑๗. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย


