
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                               นักบริหารงานชาง 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานทางดานบริหารงานชาง  ซึ่งมีลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางโครงการ  การรวบรวมและสํารวจวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในงานออกแบบ วางผงัหลัก  

ออกแบบสถาปตยกรรม  ครุภัณฑ  และออกแบบคํานวณดานวิศวกรรมตาง ๆ การควบคุมงานกอสราง 

และซอมแซม  บํารุง รักษา  และติดตามผลวิจัยงานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบ  

รูปรายการกอสราง  การประมาณราคาตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจายเงิน  ใหบริการตรวจสอบแบบรูปและ

รายการ  ตลอดจนเปนที่ปรึกษาในงานออกแบบและกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล  และบริการงาน

ทั่วไปของหนวยงาน  ซึง่ตําแหนงตาง ๆ เหลานี้มีลักษณะที่จําเปนตองใชผูมีความรูความชาํนาญในวิชา 

ชางโยธา  วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรมงานชางรังวัด  งานชางสาํรวจ  ออกแบบคํานวณ

วิศวกรรมตาง ๆ งานดานสวนสาธารณะ  งานดานไฟฟาและแสงสวางสาธารณะ  การใหคําปรึกษาแนะนาํ

หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม  และปฏิบัตหินาที่อ่ืนทีเ่กีย่วของ 

 
ชื่อและระดับของตําแหนง 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้  คอื 

          นักบริหารงานชาง 6     ระดับ 6  ตําแหนงประเภทบริหาร 

          นักบริหารงานชาง 7     ระดับ 7  ตําแหนงประเภทบริหาร 

           นักบริหารงานชาง 8    ระดับ 8  ตําแหนงประเภทบริหารระดบักลาง 
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ตําแหนงประเภท   บริหาร 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหวัหนาหนวยงานเทยีบเทากอง  ซึง่มีหนาที่ความรับผิดชอบ 

และคุณภาพของงานสงู  โดยควบคุมและรับผิดชอบงานบริหารงานชาง ควบคุมการปฏิบัติงานชาง   

และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควรหรือปฏิบัติงานบริหารงานออกแบบ  และกอสราง 

ในลักษณะผูชาํนาญการหรือผูมีความชาํนาญงานเทยีบไดระดับเดียวกัน  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคมุการออกแบบและกอสรางงานโยธา  การ

วางโครงการสํารวจวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ  วางผังหลัก  ออกแบบสถาปตยกรรม  ครุภัณฑ   

และออกแบบงานดานวิศวกรรมตาง ๆ ตลอดจนควบคุมการกอสรางและซอมแซมบาํรุงรักษาและติดตาม 

ผลวิจัยงานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการกอสราง  การประมาณราคา  

จัดพิมพแบบรูปรายการตาง ๆ ดําเนนิการประกวดราคา  ทําสัญญาจาง  ควบคุมการกอสราง  และตรวจรับ

งานงวดเพื่อเบิกจายเงนิ พจิารณาขอขัดแยงตาง ๆ ในดานงานออกแบบและกอสราง  ใหบริการตรวจสอบ

แบบรูปและรายการ  เปนที่ปรึกษาในงานออกแบบและกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล  เพื่อใหม ี

คุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ  

ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสราง  ตรวจทางแบบกอสรางดานชางโยธาและอาคาร  ควบคุมตรวจสอบ

งานโยธา เชน  สะพาน  ถนน  ทอระบายน้ํา  ทางเทา  คลอง  อาคาร  และสิ่งกอสรางอื่น ๆ สวนสาธารณะ  

สํารวจขอมูลการจราจร  สํารวจและทดลองวัสดุ  ควบคุมตรวจสอบซอมแซมไฟฟา  สวนสาธารณะ  ควบคุม

การใชบํารุงรักษาเครื่องจักร  ยานพาหนะ  เครื่องมือ  เครือ่งใชของหนวยงานใหถูกตองตามหลักวิชาการงาน

รวบรวมขอมูลและสถิติ  งานสัญญา  งานจดัตกแตงสถานที ่ ในงานพธิีทองถิ่น  งานราชพิธ ี งานรัฐพิธี   

เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ  เปนกรรมการควบคุมการกอสราง  เปนนายตรวจปองกนัอัคคีภัย  เปนนายตรวจ

เวรยามสาํนักงาน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกีย่วกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการ

ตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลงั 

เจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานทีรั่บผิดชอบ ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วนิิจฉัย

ส่ังการ  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมนิผล   และแกปญหา 

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
 
 

/ คุณสมบัติ…
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
  1.  ไดรับปริญญาตร ีหรือเทยีบไดไมต่ํากวานีท้างวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน

วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิง่แวดลอม   วศิวกรรมกอสราง 

สถาปตยกรรม  ผังเมือง  กอสราง  ไฟฟา เครื่องกล การจัดการงานกอสราง หรือทางอืน่ที ่ก.อบต.กําหนด 

ใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได หรือไดรับประกาศนยีบัตรหลักสูตรหวัหนาสวนโยธา  

(นักบริหารงานชาง 6)  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ 

กระทรวงมหาดไทย ตามมต ิก.อบต. คร้ังที่ 1/2546  และ 

2.  ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทา  โดยจะตองปฏิบัติราชการ 

เกี่ยวกับงานบริหารงานชาง  หรืองานอืน่ทีเ่กี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1.   มีความรูความชาํนาญในงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

2.   มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน 

3. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

4. มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทาํแผนตารางทาํการ (Speadsheet) 
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ตําแหนงประเภท   บริหาร 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับกอง ซึง่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก  ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานออกแบบและกอสราง  โดยควบคุมหนวยงาน 

หลายหนวยและปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร  และปฏิบัติงานอืน่ที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคมุการออกแบบและกอสรางงานโยธา  การ

วางโครงการสํารวจวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ  วางผังหลัก  ออกแบบสถาปตยกรรม  ครุภัณฑ   

และออกแบบงานดานวิศวกรรมตาง ๆ ตลอดจนควบคุมการกอสรางและซอมแซมบาํรุงรักษาและติดตาม 

ผลวิจัยงานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการกอสราง  การประมาณราคา  

จัดพิมพแบบรูปรายการตาง ๆ ดําเนนิการประกวดราคา  ทําสัญญาจาง  ควบคุมการกอสราง  และตรวจรับ

งานงวดเพื่อเบิกจายเงนิ พจิารณาขอขัดแยงตาง ๆ ในดานงานออกแบบและกอสราง  ใหบริการตรวจสอบ

แบบ  รูปและรายการ  เปนทีป่รึกษาในงานออกแบบและกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล  เพือ่ใหม ี

คุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ  

ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสราง  ตรวจทางแบบกอสรางดานชางโยธาและอาคาร  ควบคุมตรวจสอบ

งานโยธา  เชน  สะพาน  ถนน  ทอระบายน้ํา  ทางเทา  คลอง  อาคาร  และส่ิงกอสรางอืน่ ๆ สวนสาธารณะ  

สํารวจขอมูลการจราจร  สํารวจและทดลองวัสดุ  ควบคุมตรวจสอบซอมแซมไฟฟา  สวนสาธารณะ  ควบคุม

การใชบํารุงรักษาเครื่องจักร  ยานพาหนะ  เครื่องมือ  เครื่องใชของหนวยงานใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

งานรวบรวมขอมูลและสถิติ  งานสัญญา  งานจัดตกแตงสถานที ่ ในงานพิธทีองถิ่น  งานราชพิธี  งานรัฐพธิี  

เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ  เปนกรรมการควบคุมการกอสราง  เปนนายตรวจปองกนัอัคคีภัย  เปนนายตรวจ

เวรยามสาํนักงาน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกีย่วกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการ

ตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลงั 

เจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานทีรั่บผิดชอบ  ตดิตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  

วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล และแกปญหา

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 

 

 

 
/ คุณสมบัติ…..
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 

1. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 7) 
               -  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานชาง 6 ขอ 1 และ 

                   (1)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหวัหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง 7)  

หรือหัวหนาฝาย (นักบริหารงานชาง 7) หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2 ป  โดยจะตองปฏิบัติ

ราชการเกีย่วกบังานบริหารงานชาง  หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

                           (2)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงาน

ชาง 6 หรือเจาหนาที่บริหารงานชาง 6) หรือหัวหนาฝาย (นกับริหารงานชาง 6 หรือเจาหนาที่บริหารงานชาง 6)  

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชาง  หรือ

งานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือ

เทียบไดไมต่ํากวานีท้างวิศวกรรมโยธา  วศิวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ  

วิศวกรรมเครือ่งกล  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม   วิศวกรรมกอสราง สถาปตยกรรม  ผังเมือง  กอสราง  ไฟฟา 

เครื่องกล การจัดการงานกอสราง หรือทางอื่นที ่ก.อบต.กําหนด วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 

นี้ได 
2. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงหวัหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง 7) หรือ 

หัวหนาฝาย (นักบริหารงานชาง 7) 
                -  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานชาง 6 ขอ 1  และ 

                     (1)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหวัหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง 6   

หรือเจาหนาทีบ่ริหารงานชาง 6) หรือหัวหนาฝาย (นักบริหารงานชาง 6 หรือเจาหนาที่บริหารงานชาง 6)  

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชาง  หรือ

งานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

                   (2)  ดํารงตําแหนงใน ระดับ 7ว หรือ 7วช  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 

4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรหิารงานชาง  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดยีวกับนักบริหารงานออกแบบและกอสราง 6 แลว  

จะตองมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงาน  และปญหาดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 

ของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง    นักบริหารงานชาง 8 
 

ตําแหนงประเภท  บริหารระดับกลาง 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับกอง ซึง่มหีนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก  

และคุณภาพของงานสงูมากเปนพิเศษ หรือในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองหรือหัวหนาหนวยงานอื่น 

ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ  เทียบไดระดับเดียวกัน

ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานออกแบบและกอสราง  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครอง

ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานชางในลกัษณะ

ผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีความรูความสามารถและความชาํนาญในระดับเดียวกนัและปฏบิัติงานอื่นที่ไดรับ

มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคมุการออกแบบและกอสรางงานโยธา การวาง 

โครงการสํารวจวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ วางผงัหลกั ออกแบบสถาปตยกรรม ครุภัณฑ และ 

ออกแบบงานดานวิศวกรรมตาง ๆ ตลอดจนควบคุมการกอสรางและซอมแซมบํารุงรักษาและติดตามผล 

วิจัยงานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขยีนแบบรูปรายการกอสราง การประมาณราคา  

จัดพิมพรูปแบบ รายการตาง ๆ ดําเนินการประกวดราคา ทาํสัญญาจาง ควบคุมการกอสราง และตรวจรับ 

งานงวดเพื่อเบิกจายเงนิ พจิารณาขอขัดแยงตาง ๆ ในดานงานออกแบบและกอสราง ใหบริการตรวจสอบ 

แบบ รูปและรายการ เปนทีป่รึกษาในงานออกแบบและกอสรางของ อบต. เพื่อใหมีคณุภาพไดมาตรฐาน 

สอดคลองเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาต 

ปลูกสราง ตรวจทางแบบกอสรางดานชางโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เชน สะพาน ถนน  

ทอระบายน้าํ ทางเทา คลอง อาคาร และส่ิงกอสรางอื่น ๆ สวนสาธารณะ สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจ 

และทดลองวสัดุ ควบคุมตรวจสอบซอมแซมไฟฟาสวนสาธารณะ ควบคุมการใชบํารุงรักษาเครื่องจักร  

ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใชของหนวยงานใหถกูตองตามหลกัวิชาการงานรวบรวมขอมูลและสถิติ  

งานสัญญา งานจัดตกแตงสถานที ่ ในงานพิธทีองถิ่น งานราชพิธ ีงานรัฐพิธ ีเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ   

เปนกรรมการควบคุมการกอสราง เปนนายตรวจปองกนัอัคคีภัย เปนนายตรวจเวรยามสํานกังาน  

ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับ 

แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พจิารณาวางอัตรากาํลังเจาหนาที่และ 

งบประมาณของหนวยงานทีรั่บผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วนิิจฉัยสัง่การ ควบคุม 

ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขดัของในการปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานทีรั่บผิดชอบ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
/ คุณสมบัติ…… 
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 

ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 8) 
        -  มีคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานชาง 6 ขอ 1  และ 

               (1)  ดํารงตาํแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  (นักบริหารงานชาง 7)          

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกับงานบริหารงานชาง             

หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

             (2)  ดํารงตาํแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวน (นักบริหารงานชาง 7)

หรือหัวหนาฝาย (นักบริหารงานชาง 7) หรือที่ ก.อบต.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ

ราชการเกีย่วกบังานบริหารงานชาง  หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กาํหนดเวลา 4 ป  

ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน

วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิง่แวดลอม   วศิวกรรมกอสราง 

สถาปตยกรรม  ผังเมือง  กอสราง  ไฟฟา เครื่องกล การจัดการงานกอสราง หรือทางอืน่ที ่ก.อบต.กําหนด 

วาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

   (3)  ดํารงตาํแหนงใน ระดับ 8 ว  หรือ 8 วช  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  

6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการชาง หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานชาง 7 และมีความเชี่ยวชาญงานในหนาที ่
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