
  
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

ชื่อสายงาน                             ชางโยธา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานขั้นตนทางชางโยธา ไดแก งานชางส ํารวจ งานชางรังวัด

งานชางเขียนแบบ และงานชางกอสราง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยออกแบบดานชางโยธา การควบคุมการ
กอสรางดานชางโยธา การชวยวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคํ าปรึกษา แนะนํ า หรือตรวจสอบท่ีเก่ียว
กับงานชางโยธา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางโยธาที่ไมยาก ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามค ําสั่ง

หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถี่ถวน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชวยปฏิบัติงานดานชางโยธาเกี่ยวกับการชวยออกแบบการควบคุมการกอสรางและบํ ารุงรักษาดานชาง

โยธา การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา เชน ถนน สะพาน ทอระบายนํ ้า ชองน้ํ า อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคาร
ชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน เปนตน ชวยปฏิบัติงานส ํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน 
สํ ารวจทางเพ่ือการกอสราง สํ ารวจและทดลองวัสด ุ สํ ารวจขอมูลการจราจร ส ํารวจทางอุทกวิทยา ส ํารวจทางอุตุนิยม
วิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํ านวณสามัญ ชวยซอมสรางวัสดุครุภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในการสํ ารวจ
และทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมตํ ่ากวานี้ทางชางกอสราง ชางส ํารวจ ชางโยธา
สถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส ํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กํ าหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  กฎหมายวาดวย

และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา



ชื่อต ําแหนง            ชางโยธา 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชางโยธาที่คอนขางยาก ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยท่ัวไปหรือตามคํ าสั่ง หรือแบบ หรือ

แนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการชวยออกแบบ การควบคุมการกอสรางและบ ํารุงรักษาดานชาง

โยธา การชวยวางโครงการ การกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคํ าปรึกษาแนะนํ าหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานชาง
โยธา เชน ถนน สะพาน ทอระบายนํ ้า ชองน้ํ า อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ
สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ เปนตน ปฏิบัติงานส ํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน ส ํารวจทางเพ่ือการกอสราง
ส ํารวจและทดลองวัสด ุครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการส ํารวจและทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน
เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงชางโยธา  1  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1 หรือท่ี ก.อบต.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางโยธาหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางโยธา 1 แลว จะตองมีความสามารถในการ

ใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชางโยธาที่ยากพอสมควร ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง และอาจไดรับมอบหมาย

ใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจํ านวนหน่ึงดวย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานชางโยธา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง 

เชน การชวยออกแบบ การควบคุมการกอสราง  และบ ํารุงรักษาดานชางโยธา การชวยวางโครงการกอสรางในงานดาน
ชางโยธา  การใหคํ าปรึกษาแนะนํ าหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน ถนน สะพาน ทอระบายนํ ้า ชองน้ํ า อาคาร 
อุโมงค เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบินและสิ่งกอสรางอื่น ๆ เปนตน ปฏิบัติงาน
สํ ารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน ส ํารวจเพ่ือการกอสราง สํ ารวจและทดลองวัสด ุ  ทดลองหาคุณสมบัติของดิน 
สํ ารวจขอมูลการจราจร ส ํารวจทางอุทกวิทยา ส ํารวจทางอุตุนิยมวิทยา เขียนแบบ คํ านวณแบบดานชางโยธา ซอมสราง
วัสด ุครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการส ํารวจและทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน ควบคุมการใช การบ ํารุง
รักษาเคร่ืองจักร ยานพาหนะ และเคร่ืองมือเครื่องใชใหถูกตองตามหลักวิชา เปนตน ใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติ
งานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงชางโยธา 1  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 หรือท่ี ก.อบต.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางโยธา 2 แลว  จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตํ าแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางโยธาโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี หรือปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํ านวนหน่ึง หรือปฏิบัติงานชางโยธาที่คอนขางยากมากโดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ หรือภายใตการ
ตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานชางโยธา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชนการออกแบบ การควบคุมการกอสราง  และบ ํารุงรักษาดานชางโยธา การวางโครงการ กอ
สรางดานชางโยธา การใหคํ าปรึกษาแนะนํ าหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานดานชางโยธา เชน ทางสะพาน ทอระบายนํ ้า ชอง
น้ํ า อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ  เปนตน 
ปฏิบัติงานสํ ารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน ส ํารวจเพ่ือการกอสราง สํ ารวจและทดลองวัสด ุทดลองหาคุณสมบัติ
ของดิน สํ ารวจขอมูลการจราจร ส ํารวจทางอุทกวิทยา ตรวจทานแบบ ส ํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คํ านวณแบบดานชางโยธา 
ซอมสรางวัสดุครุภัณฑ เคร่ืองใชและอุปกรณในการส ํารวจ และทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน ควบคุมการใชและการ
บํ ารุงรักษาเคร่ืองจักรยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใชของหนวยงานใหถูกตองตามหลักวิชา เปนตน ใหค ําปรึกษาแนะนํ า
ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอประสาน
งาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

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

ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป   โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป   หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงชางโยธา 1 และด ํารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 2 หรือท่ี ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธา  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางโยธา 3 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน



ชื่อต ําแหนง ชางโยธา 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง

หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตํ าแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียว
กัน รับผิดชอบงานชางโยธาโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวน
หน่ึง หรือปฏิบัติงานชางโยธาที่คอนขางยากมากโดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานชางโยธา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง เชนการออกแบบ การควบคุมการกอสราง  และบ ํารุงรักษาดานชางโยธา การวางโครงการ กอสรางดาน
ชางโยธา การใหคํ าปรึกษาแนะนํ าหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานดานชางโยธา เชน ทางสะพาน ทอระบายนํ ้า ชองน้ํ า อาคาร 
อุโมงค เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ  เปนตน ปฏิบัติงาน
สํ ารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน ส ํารวจเพ่ือการกอสราง สํ ารวจและทดลองวัสด ุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน 
สํ ารวจขอมูลการจราจร ส ํารวจทางอุทกวิทยา ตรวจทานแบบ ส ํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คํ านวณแบบดานชางโยธา ซอม
สรางวัสดุครุภัณฑ เคร่ืองใชและอุปกรณในการส ํารวจ และทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน ควบคุมการใชและการบ ํารุง
รักษาเคร่ืองจักรยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใชของหนวยงานใหถูกตองตามหลักวิชา เปนตน ใหค ําปรึกษาแนะนํ าใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เก่ียวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอประสาน
งาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงชางโยธา 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือท่ี ก.อบต.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป   โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป   หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงชางโยธา 1   และด ํารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3 หรือท่ี ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธา

หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางโยธา 4 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร


