มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

นายชางโยธา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางโยธา ซึ่งไดแกงานชางสํารวจ งานชางรังวัด
งานชางเขียนแบบ และงานชางกอสราง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติคอนขางยากเกี่ยวกับการออกแบบดานชางโยธา
การคํานวณแบบดานชางโยธา การควบคุม การกอสรางดานชางโยธา การวางโครงการกอสราง ในงานดานชางโยธา
การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบทีเ่ กีย่ วกับงานดานชางโยธา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

นายชางโยธา 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางโยธา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทัว่ ไปหรือตามคําสั่ง หรือ
แบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานชางโยธาตามที่ไดรับมอบหมาย เชน การ
ชวยออกแบบ การควบคุม การกอสราง และบํารุงรักษาดานโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การ
ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําที่เกี่ยวกับงานดานโยธา เชน ทาง สะพาน ชองนํา้ อาคาร อุโมงค เขือ่ น อาคารชลประทาน
อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น เปนตน ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานดานชาง
โยธา เชน สํารวจทางเพือ่ การกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจหาขอมูลการ
จราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซอมสรางวัสดุ ครุ
ภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจ ทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบไดไมตํากว
่ านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม ชางกอสราง กอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา หรือทาง
อื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด หรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมตากว
ํ่ านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม ชางกอสราง กอสราง ชางสํารวจ ชางโยธาหรือทาง
อื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในกาปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ
6.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

ชื่อตําแหนง

นายชางโยธา 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางโยธาที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก หรือ
ปฏิบัติงานชางโยธาที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรหรือมีความรับผิดชอบไมสูงนักเกี่ยวกับงานชางโยธา โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน การออกแบบ การควบคุม การกอสราง และการบํารุงรักษาดานชางโยธา การ
วางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน ทาง
สะพาน ทอระบายนํา้ ชองนํา้ อาคาร อุโมงค เขือ่ น อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และ
สิ่งกอสรางอืน่ ๆ เปนตน ปฏิบัติงานสํารวจเพือ่ การกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน
สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คํานวณแบบดานชางโยธา
ซอมสรางวัสดุครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจและทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน ควบคุม
การใช การบํารุงรักษาเครือ่ งจักร ยานพาหนะ เครือ่ งมือเครือ่ งใชของหนวยงานใหถกู ตองตามหลักวิชา เปนตน ให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ติดติอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธา 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธา 2
ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางโยธา 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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นายชางโยธา 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนายชางโยธาที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือปฏิบัติงาน
ชางโยธาที่คอนขางยาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบหรือภายใตการกํากับตรวจสอบบาง หรือปฏิบตั งิ าน
ในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัว
หนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบ
งานชางโยธา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานชางโยธา โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การออกแบบ การควบคุมการกอสราง และบํารุงรักษาดานโยธา การวางโครง
การกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน ทาง สะพาน
ทอระบายนํา้ ชองนํา้ อาคาร อุโมงค เขือ่ น อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอ
สรางอื่น ๆ เปนตน ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน สํารวจเพือ่ การกอสราง สํารวจและทดลอง
วัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทาน
แบบ คํานวรแบบดานชางโยธา ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณในการสํารวจใหไดมาตร
ฐาน ควบคุมการใช การบํารุงรักษาเครือ่ งจักร ยานพาหนะ เครือ่ งมือเครือ่ งใชของหนวยงาน
ใหถูกตองตามหลักวิชา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ติดตอประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธา 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรืองานวิศวกรโยธา งาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับนายชางโยธา 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 2 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธา หรือวิศวกรโยธา หรืองาน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นายชางโยธา 2 ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางโยธา 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

นายชางโยธา 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางโยธา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานชางโยธาที่ยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานชางโยธา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึง่ หรือหลายอยาง เชน การออกแบบ การควบคุมการกอสรางและบํารุงรักษาดวย ชางโยธา การวางโครง
การกอสรางในงานดานชางโยธา เชน ทาง สะพาน ทอระบายนํา้ ชองนํา้ อาคาร อุโมงค เขือ่ น อาคารชลประทาน
อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน
สํารวจเพือ่ การกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทาง
อุทกวิทยา ตรวจทานแบบ คํานวณออกแบบดานชางโยธา ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เครือ่ งมือเครือ่ งใชและอุปกรณ
ในการสํารวจและทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน ควบคุมการใช การบํารุงรักษาเครือ่ งจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ
เครื่องใชใหถูกตองตามหลักวิชา เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธา 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรือวิศวกรโยธา หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธา 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับนายชางโยธาหรือวิศวกรโยธา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถที่ตองการเชนเดียวกับนายชางโยธา 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูค วามสามารถในการใชคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

นายชางโยธา 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
หรือหัวหนาหนวยงานอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางโยธา โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย
และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานชางโยธาในลักษณะผูชานาญการ
ํ
หรือมี
ความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชางโยธาในลักษณะผูชานาญการ
ํ
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน การออกแบบ การควบคุมการกอสราง และบํารุงรักษาดานชางโยธา การวางโครงการกอสราง
ในงานดานชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน สะพาน ถนน ทอระบาย
นํ้า คู คลอง และสิ่งกอสรางอื่น ๆ เปนตน ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน สํารวจเพือ่ การ
กอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของหิน สํารวนขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา
ตรวจทานแบบ คํานวณออกแบบดานชางโยธา ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการ
สํารวจ และทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน ควบคุมการใชการบํารุงรักษาเครือ่ งจักร ยานพาหนะ เครือ่ งมือเครือ่ งใช
ของหนวยงานใหถูกตองตามหลักวิชา ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั
แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน สั่งการ วินจิ ฉัย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติด
ตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธา 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรือวิศวกรโยธา หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธา 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรือวิศวกรโยธา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางโยธา 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูท างคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet)

