มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ชื่อสายงาน

ชางโยธา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานขั้นตนทางชางโยธา ไดแก งานชางสํารวจ งานชางรังวัด
งานชางเขียนแบบ และงานชางกอสราง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยออกแบบดานชางโยธา การควบคุมการ
กอสรางดานชางโยธา การชวยวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคําปรึกษา แนะนํา หรือตรวจสอบทีเ่ กีย่ ว
กับงานชางโยธา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

ชางโยธา 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางโยธาที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชวยปฏิบัติงานดานชางโยธาเกี่ยวกับการชวยออกแบบการควบคุมการกอสรางและบํารุงรักษาดานชาง
โยธา การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา เชน ถนน สะพาน ทอระบายนํา้ ชองนํา้ อาคาร อุโมงค เขือ่ น อาคาร
ชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน เปนตน ชวยปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน
สํารวจทางเพือ่ การกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตนุ ยิ ม
วิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ชวยซอมสรางวัสดุครุภัณฑ เครือ่ งมือเครือ่ งใชและอุปกรณในการสํารวจ
และทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมตากว
ํ่ านี้ทางชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา
สถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมายวาดวย
และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

ชื่อตําแหนง

ชางโยธา 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชางโยธาที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทัว่ ไปหรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการชวยออกแบบ การควบคุมการกอสรางและบํารุงรักษาดานชาง
โยธา การชวยวางโครงการ การกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกีย่ วกับงานชาง
โยธา เชน ถนน สะพาน ทอระบายนํา้ ชองนํา้ อาคาร อุโมงค เขือ่ น อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ
สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ เปนตน ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน สํารวจทางเพือ่ การกอสราง
สํารวจและทดลองวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจและทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน
เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางโยธา 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับงานชางโยธาหรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางโยธา 1 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง

ชางโยธา 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชางโยธาที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และอาจไดรบั มอบหมาย
ใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีจ่ านวนหนึ
ํ
ง่ ดวย และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานชางโยธา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
เชน การชวยออกแบบ การควบคุมการกอสราง และบํารุงรักษาดานชางโยธา การชวยวางโครงการกอสรางในงานดาน
ชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน ถนน สะพาน ทอระบายนํา้ ชองนํา้ อาคาร
อุโมงค เขือ่ น อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบินและสิ่งกอสรางอื่น ๆ เปนตน ปฏิบัติงาน
สํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน สํารวจเพือ่ การกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน
สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา เขียนแบบ คํานวณแบบดานชางโยธา ซอมสราง
วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจและทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน ควบคุมการใช การบํารุง
รักษาเครือ่ งจักร ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใชใหถูกตองตามหลักวิชา เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติ
งานแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางโยธา 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางโยธา 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

ชางโยธา 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงทีม่ หี นาทีค่ วามรับผิดชอบ และคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางโยธาโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับ
บัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานชางโยธาที่คอนขางยากมากโดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการ
ตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานชางโยธา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชนการออกแบบ การควบคุมการกอสราง และบํารุงรักษาดานชางโยธา การวางโครงการ กอ
สรางดานชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกีย่ วกับงานดานชางโยธา เชน ทางสะพาน ทอระบายนํา้ ชอง
นํ้า อาคาร อุโมงค เขือ่ น อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ เปนตน
ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน สํารวจเพือ่ การกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติ
ของดิน สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา ตรวจทานแบบ สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คํานวณแบบดานชางโยธา
ซอมสรางวัสดุครุภัณฑ เครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจ และทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน ควบคุมการใชและการ
บํารุงรักษาเครือ่ งจักรยานพาหนะ เครือ่ งมือเครือ่ งใชของหนวยงานใหถกู ตองตามหลักวิชา เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
ในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่
อื่นทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะผูชวยหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสาน
งาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางโยธา 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางโยธา 1 และดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ย
กวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางโยธา 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

ชางโยธา 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงทีม่ หี นาทีค่ วามรับผิดชอบ และคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียว
กัน รับผิดชอบงานชางโยธาโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวน
หนึ่ง หรือปฏิบัติงานชางโยธาที่คอนขางยากมากโดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานชางโยธา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชนการออกแบบ การควบคุมการกอสราง และบํารุงรักษาดานชางโยธา การวางโครงการ กอสรางดาน
ชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกีย่ วกับงานดานชางโยธา เชน ทางสะพาน ทอระบายนํา้ ชองนํา้ อาคาร
อุโมงค เขือ่ น อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ เปนตน ปฏิบัติงาน
สํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน สํารวจเพือ่ การกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน
สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา ตรวจทานแบบ สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คํานวณแบบดานชางโยธา ซอม
สรางวัสดุครุภัณฑ เครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจ และทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน ควบคุมการใชและการบํารุง
รักษาเครื่องจักรยานพาหนะ เครือ่ งมือเครือ่ งใชของหนวยงานใหถกู ตองตามหลักวิชา เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกีย่ วของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสาน
งาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางโยธา 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ย
กวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางโยธา 1 และดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางโยธา 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

