มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

นักบริหารงานชาง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานบริหารงานชาง ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางโครงการ การรวบรวมและสํารวจวิเคราะหขอ มูล เพือ่ ใชในงานออกแบบ วางผัง
หลัก ออกแบบสถาปตยกรรม ครุภัณฑ และออกแบบคํานวณดานวิศวกรรมตาง ๆ การควบคุมงานกอ
สรางและซอมแซม บํารุง รักษา และติดตามผลวิจัยงานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการ
เขียนแบบ รูปรายการกอสราง การประมาณราคาตรวจรับงานงวดเพือ่ เบิกจายเงิน ใหบริการตรวจสอบ
แบบรูปและรายการ ตลอดจนเปนที่ปรึกษาในงานออกแบบและกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล
และบริการงานทั่วไปของหนวยงานซึ่งตําแหนงตาง ๆ เหลานนี้มีลักษณะที่จาเป
ํ นตองใชผมู คี วามรูค วาม
ชํานาญในวิชาชางโยธา วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรมงานชางรังวัด งานชางสํารวจ ออกแบบ
คํานวณวิศวกรรมตาง ๆ งานดานสวนสาธารณะ งานดานไฟฟาและแสงสวางสาธารณะ การใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนําหรือตรวจสอบทีเ่ กีย่ วกับงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานสูง โดยควบคุมและรับผิดชอบงานบริหารงานชาง ควบคุมการปฏิบัติงานชาง และปกครอง ผู
อยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควรหรือปฏิบัติงานบริหารงานออกแบบ และกอสรางในลักษณะผู
ชํานาญการหรือผูมีความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและกอสรางงานโยธา การวาง
โครงการสํารวจวิเคราะหขอ มูลเพือ่ ใชในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปตยกรรม ครุภัณฑ และ
ออกแบบงานดานวิศวกรรมตาง ๆ ตลอดจนควบคุมการกอสรางและซอมแซมบํารุงรักษาและติดตามผลวิจัย
งานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการกอสราง การประมาณราคา จัด
พิมพแบบรูปรายการตาง ๆ ดําเนินการประกวดราคา ทําสัญญาจาง ควบคุมการกอสราง และตรวจรับงาน
งวดเพื่อเบิกจายเงิน พิจารณาขอขัดแยงตาง ๆ ในดานงานออกแบบและกอสราง ใหบริการตรวจสอบแบบ
รูปและรายการ เปนทีป่ รึกษาในงานออกแบบและกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสอดคลองเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ ของเอกชนทีข่ อ
รับอนุญาตปลูกสราง ตรวจทางแบบกอสรางดานชางโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เชน
สะพาน ถนน ทอระบายนํา้ ทางเทา คลอง อาคาร และสิ่งกอสรางอื่น ๆ สวนสาธารณะ สํารวจขอมูล
การจราจร สํารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซอมแซมไฟฟาสวนสาธารณะ ควบคุมการใชบารุ
ํ ง
รักษาเครือ่ งจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครือ่ งใชของหนวยงานใหถกู ตองตามหลักวิชาการงานรวบรวม
ขอมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัดตกแตงสถานที่ ในงานพิธีทองถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี เปน
กรรมการตรวจรับพัสดุ เปนกรรมการควบคุมการกอสราง เปนนายตรวจปองกันอัคคีภยั เปนนายตรวจ
เวรยามสํานักงาน ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจา
หนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่ง
การ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ
วิศวกรรมเครือ่ งกล วิศวกรรมสิง่ แวดลอม วิศวกรรมกอสราง สถาปตยกรรม ผังเมือง กอสราง การ
จัดการงานกอสราง หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด และ
2. ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือ ที่ ก.อบต.เทียบเทา โดยปฏิบัติหนาที่ทางดานงานชาง
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความชํานาญในงานในหนาทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
2. มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน
3.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
4.! มีความรูท างคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet)

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานออกแบบและกอสราง โดยควบคุมหนวยงาน
หลายหนวยและปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและกอสรางงานโยธา การวาง
โครงการสํารวจวิเคราะหขอ มูลเพือ่ ใชในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปตยกรรม ครุภัณฑ และ
ออกแบบงานดานวิศวกรรมตาง ๆ ตลอดจนควบคุมการกอสรางและซอมแซมบํารุงรักษาและติดตามผลวิจัย
งานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการกอสราง การประมาณราคา จัด
พิมพแบบรูปรายการตาง ๆ ดําเนินการประกวดราคา ทําสัญญาจาง ควบคุมการกอสราง และตรวจรับงาน
งวดเพื่อเบิกจายเงิน พิจารณาขอขัดแยงตาง ๆ ในดานงานออกแบบและกอสราง ใหบริการตรวจสอบแบบ
รูปและรายการ เปนทีป่ รึกษาในงานออกแบบและกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสอดคลองเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ ของเอกชนทีข่ อ
รับอนุญาตปลูกสราง ตรวจทางแบบกอสรางดานชางโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เชน
สะพาน ถนน ทอระบายนํา้ ทางเทา คลอง อาคาร และสิ่งกอสรางอื่น ๆ สวนสาธารณะ สํารวจขอมูล
การจราจร สํารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซอมแซมไฟฟาสวนสาธารณะ ควบคุมการใชบารุ
ํ ง
รักษาเครือ่ งจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครือ่ งใชของหนวยงานใหถกู ตองตามหลักวิชาการงานรวบรวม
ขอมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัดตกแตงสถานที่ ในงานพิธีทองถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี เปน
กรรมการตรวจรับพัสดุ เปนกรรมการควบคุมการกอ เปนนายตรวจปองกันอัคคีภยั เปนนายตรวจเวรยาม
สํานักงาน ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตาม
ที่ไดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และ
งบประมาณของหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบ
คุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานชาง 6 และ
2.! ไดดารงตํ
ํ าแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะ
ตองปฏิบัติราชการในตําแหนงนักบริหารงานชาง หรือไดปฏิบตั งิ านในตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่นใน
ระดับเดียวกันหรือเปนผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.อบต. กําหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานออกแบบและกอสราง 6 แลว
จะตองมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงาน และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ

