
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                 นายชางโยธา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางโยธา ซึ่งไดแกงานชางส ํารวจ งานชางรังวัด 

งานชางเขียนแบบ และงานชางกอสราง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติคอนขางยากเกี่ยวกับการออกแบบดานชางโยธา 
การคํ านวณแบบดานชางโยธา การควบคุม การกอสรางดานชางโยธา การวางโครงการกอสราง ในงานดานชางโยธา 
การใหคํ าปรึกษาแนะนํ า หรือตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานดานชางโยธา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ
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ชื่อต ําแหนง นายชางโยธา 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางโยธา ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยท่ัวไปหรือตามคํ าสั่ง หรือ

แบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานชางโยธาตามที่ไดรับมอบหมาย เชน การ

ชวยออกแบบ การควบคุม การกอสราง และบ ํารุงรักษาดานโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การ
ใหค ําปรึกษาแนะนํ าที่เกี่ยวกับงานดานโยธา เชน ทาง สะพาน ชองน้ํ า อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคารชลประทาน
อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น เปนตน ปฏิบัติงานส ํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานดานชาง
โยธา เชน ส ํารวจทางเพ่ือการกอสราง สํ ารวจและทดลองวัสด ุทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํ ารวจหาขอมูลการ
จราจร ส ํารวจทางอุทกวิทยา ส ํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํ านวณสามัญ ซอมสรางวัสดุ ครุ
ภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในการสํ ารวจ ทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบไดไมตํ ่ากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา

เทคนิควิศวกรรมส ํารวจ สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม  ชางกอสราง กอสราง  ชางส ํารวจ ชางโยธา หรือทาง
อ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได หรือ

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมตํ ่ากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิควิศวกรรมส ํารวจ สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม  ชางกอสราง กอสราง ชางสํ ารวจ ชางโยธาหรือทาง
อ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.    มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในกาปฏิบัติงานในหนาที่
3.    มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการใหค ําแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ

รับผิดชอบ
6.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางโยธาที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก หรือ

ปฏิบัติงานชางโยธาที่ยากพอสมควร ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรหรือมีความรับผิดชอบไมสูงนักเกี่ยวกับงานชางโยธา โดยปฏิบัติหนาที่

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน การออกแบบ การควบคุม การกอสราง และการบ ํารุงรักษาดานชางโยธา การ
วางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคํ าปรึกษาแนะนํ าหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน ทาง 
สะพาน ทอระบายนํ ้า ชองน้ํ า อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และ
ส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ เปนตน ปฏิบัติงานส ํารวจเพ่ือการกอสราง สํ ารวจและทดลองวัสด ุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน 
สํ ารวจขอมลูการจราจร ส ํารวจทางอุทกวิทยา ส ํารวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คํ านวณแบบดานชางโยธา 
ซอมสรางวัสดุครุภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในการสํ ารวจและทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน ควบคุม
การใช การบํ ารุงรักษาเคร่ืองจักร ยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใชของหนวยงานใหถูกตองตามหลักวิชา เปนตน ให
คํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ติดติอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนายชางโยธา 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 หรือท่ี

ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนายชางโยธา 2
ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางโยธา 2 แลว  จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนายชางโยธาที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือปฏิบัติงาน

ชางโยธาที่คอนขางยาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง หรือปฏิบัติงาน
ในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัว
หนาหนวยงาน ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบ
งานชางโยธา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานชางโยธา โดยปฏิบัติหนาที่

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การออกแบบ การควบคุมการกอสราง และบ ํารุงรักษาดานโยธา การวางโครง
การกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคํ าปรึกษาแนะนํ าหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน ทาง สะพาน 
ทอระบายน้ํ า ชองน้ํ า อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอ
สรางอ่ืน ๆ เปนตน ปฏิบัติงานส ํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน ส ํารวจเพ่ือการกอสราง สํ ารวจและทดลอง
วัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํ ารวจขอมูลการจราจร ส ํารวจทางอุทกวิทยา ส ํารวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทาน
แบบ คํ านวรแบบดานชางโยธา ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณในการส ํารวจใหไดมาตร
ฐาน ควบคุมการใช การบํ ารุงรักษาเคร่ืองจักร ยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใชของหนวยงาน
ใหถูกตองตามหลักวิชา เปนตน ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ
ช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ติดตอประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนายชางโยธา 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือท่ี

ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2  ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรืองานวิศวกรโยธา  งาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับนายชางโยธา 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 2 หรือท่ี
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธา หรือวิศวกรโยธา หรืองาน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป  สํ าหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนง
นายชางโยธา 2 ขอ 1



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางโยธา 3 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและเสนอแนะ

วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางโยธา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานชางโยธาที่ยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานชางโยธา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหน่ึง หรือหลายอยาง เชน การออกแบบ การควบคุมการกอสรางและบ ํารุงรักษาดวย ชางโยธา การวางโครง
การกอสรางในงานดานชางโยธา เชน ทาง สะพาน ทอระบายนํ ้า ชองน้ํ า อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคารชลประทาน 
อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ปฏิบัติงานส ํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน 
สํ ารวจเพ่ือการกอสราง สํ ารวจและทดลองวัสด ุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํ ารวจขอมูลการจราจร ส ํารวจทาง
อุทกวิทยา ตรวจทานแบบ คํ านวณออกแบบดานชางโยธา ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณ
ในการส ํารวจและทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน ควบคุมการใช การบํ ารุงรักษาเคร่ืองจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ
เครื่องใชใหถูกตองตามหลักวิชา เปนตน ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนายชางโยธา 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือท่ี

ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรือวิศวกรโยธา หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนายชางโยธา 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3
หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับนายชางโยธาหรือวิศวกรโยธา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป



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



ชื่อต ําแหนง นายชางโยธา 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

หรือหัวหนาหนวยงานอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางโยธา โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย
และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานชางโยธาในลักษณะผูช ํานาญการ หรือมี
ความรูความสามารถและความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชางโยธาในลักษณะผูช ํานาญการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยาง เชน การออกแบบ การควบคุมการกอสราง และบ ํารุงรักษาดานชางโยธา การวางโครงการกอสราง
ในงานดานชางโยธา การใหคํ าปรึกษาแนะนํ า หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน สะพาน ถนน ทอระบาย
น้ํ า คู คลอง และสิ่งกอสรางอื่น ๆ เปนตน ปฏิบัติงานส ํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน ส ํารวจเพ่ือการ
กอสราง สํ ารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของหิน ส ํารวนขอมูลการจราจร ส ํารวจทางอุทกวิทยา
ตรวจทานแบบ คํ านวณออกแบบดานชางโยธา ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เคร่ืองมือ เครื่องใชและอุปกรณในการ
สํ ารวจ และทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน ควบคุมการใชการบํ ารุงรักษาเคร่ืองจักร ยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช
ของหนวยงานใหถูกตองตามหลักวิชา ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับ
แตงต้ัง เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่กํ าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน สั่งการ วินิจฉัย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติด
ตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนายชางโยธา 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5 หรือท่ี

ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรือวิศวกรโยธา หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนายชางโยธา 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 4
หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรือวิศวกรโยธา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางโยธา 5 แลว  จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทํ าแผนตารางทํ าการ (Speadsheet)


