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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
สายงาน                               นักบริหารงานช่าง 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  สำยงำนนีค้ลมุถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบติังำนทำงดำ้นบรหิำรงำนช่ำง  ซึ่งมีลกัษณะงำน 
ที่ปฏิบติัเก่ียวกบักำรวำงโครงกำร  กำรรวบรวมและส ำรวจวิเครำะหข์อ้มลูเพื่อใชใ้นงำนออกแบบ วำงผงัหลกั  
ออกแบบสถำปัตยกรรม  ครุภณัฑ ์ และออกแบบค ำนวณดำ้นวิศวกรรมต่ำง ๆ กำรควบคมุงำนก่อสรำ้ง 
และซ่อมแซม  บ ำรุง รกัษำ  และติดตำมผลวิจยังำนทำงสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคมุกำรเขียนแบบ  
รูปรำยกำรก่อสรำ้ง  กำรประมำณรำคำตรวจรบังำนงวดเพื่อเบิกจ่ำยเงิน  ใหบ้รกิำรตรวจสอบแบบรูปและ
รำยกำร  ตลอดจนเป็นที่ปรกึษำในงำนออกแบบและก่อสรำ้งขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  และบรกิำรงำน
ทั่วไปของหน่วยงำน  ซึ่งต ำแหน่งต่ำง ๆ เหลำ่นีม้ีลกัษณะที่จ  ำเป็นตอ้งใชผู้ม้ีควำมรูค้วำมช ำนำญในวิชำ 
ช่ำงโยธำ  วิชำกำรทำงวิศวกรรมและสถำปัตยกรรมงำนช่ำงรงัวดั  งำนช่ำงส ำรวจ  ออกแบบค ำนวณ
วิศวกรรมต่ำง ๆ งำนดำ้นสวนสำธำรณะ  งำนดำ้นไฟฟ้ำและแสงสว่ำงสำธำรณะ  กำรใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ
หรือตรวจสอบที่เก่ียวกบังำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 
ชื่อและระดับของต าแหน่ง 
  ต ำแหน่งในสำยงำนนีม้ีชื่อและระดบัของต ำแหน่งดงันี ้ คือ 
          นกับรหิำรงำนช่ำง 6     ระดบั 6  ต ำแหน่งประเภทบรหิำร 
          นกับรหิำรงำนช่ำง 7     ระดบั 7  ต ำแหน่งประเภทบรหิำร 
           นกับรหิำรงำนช่ำง 8    ระดบั 8  ต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบักลำง 
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ชื่อต าแหน่ง    นักบริหารงานช่าง  6 
 

ต าแหน่งประเภท   บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บรหิำรงำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนเทียบเท่ำกอง  ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ 
และคณุภำพของงำนสงู  โดยควบคมุและรบัผิดชอบงำนบรหิำรงำนช่ำง ควบคมุกำรปฏิบติังำนช่ำง   
และปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนมำกพอสมควรหรือปฏิบติังำนบรหิำรงำนออกแบบ  และก่อสรำ้ง 
ในลกัษณะผูช้  ำนำญกำรหรือผูม้ีควำมช ำนำญงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บั
มอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ควบคมุและปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรควบคมุกำรออกแบบและก่อสรำ้งงำนโยธำ  กำร
วำงโครงกำรส ำรวจวิเครำะหข์อ้มลูเพื่อใชใ้นกำรออกแบบ  วำงผงัหลกั  ออกแบบสถำปัตยกรรม  ครุภณัฑ ์  
และออกแบบงำนดำ้นวิศวกรรมต่ำง ๆ ตลอดจนควบคมุกำรก่อสรำ้งและซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำและติดตำม 
ผลวิจยังำนทำงสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคมุกำรเขียนแบบรูปรำยกำรก่อสรำ้ง  กำรประมำณรำคำ  
จดัพิมพแ์บบรูปรำยกำรต่ำง ๆ ด ำเนินกำรประกวดรำคำ  ท ำสญัญำจำ้ง  ควบคมุกำรก่อสรำ้ง  และตรวจรบั
งำนงวดเพื่อเบิกจ่ำยเงิน พิจำรณำขอ้ขดัแยง้ต่ำง ๆ ในดำ้นงำนออกแบบและก่อสรำ้ง  ใหบ้รกิำรตรวจสอบ
แบบรูปและรำยกำร  เป็นที่ปรกึษำในงำนออกแบบและก่อสรำ้งขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล  เพื่อใหม้ี 
คณุภำพไดม้ำตรฐำนสอดคลอ้งเหมำะสมกบัภำวะเศรษฐกิจของประเทศ  ตรวจแบบก่อสรำ้งต่ำง ๆ  
ของเอกชนที่ขอรบัอนญุำตปลกูสรำ้ง  ตรวจทำงแบบก่อสรำ้งดำ้นช่ำงโยธำและอำคำร  ควบคมุตรวจสอบ
งำนโยธำ เช่น  สะพำน  ถนน  ท่อระบำยน ำ้  ทำงเทำ้  คลอง  อำคำร  และสิ่งก่อสรำ้งอื่น ๆ สวนสำธำรณะ  
ส ำรวจขอ้มลูกำรจรำจร  ส ำรวจและทดลองวสัด ุ ควบคมุตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้ำ  สวนสำธำรณะ  ควบคมุ
กำรใชบ้ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร  ยำนพำหนะ  เครื่องมือ  เครื่องใชข้องหน่วยงำนใหถ้กูตอ้งตำมหลกัวิชำกำรงำน
รวบรวมขอ้มลูและสถิติ  งำนสญัญำ  งำนจดัตกแต่งสถำนที่  ในงำนพิธีทอ้งถิ่น  งำนรำชพิธี  งำนรฐัพิธี   
เป็นกรรมกำรตรวจรบัพสัด ุ เป็นกรรมกำรควบคมุกำรก่อสรำ้ง  เป็นนำยตรวจปอ้งกนัอคัคีภยั  เป็นนำยตรวจ
เวรยำมส ำนกังำน  ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่  เขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำร
ต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้ เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติังำน  พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงั 
เจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ ติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  มอบหมำยงำน  วินิจฉยั
สั่งกำร  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำ  แนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตำมประเมินผล   และแกปั้ญหำ 
ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 
 

/ คุณสมบัติ… 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1.  ไดร้บัปรญิญำตรี หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงวิศวกรรมโยธำ  วิศวกรรมชลประทำน
วิศวกรรมสขุำภิบำล วิศวกรรมส ำรวจ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   วิศวกรรมก่อสรำ้ง 
สถำปัตยกรรม  ผงัเมือง  ก่อสรำ้ง  ไฟฟ้ำ เครื่องกล กำรจดักำรงำนก่อสรำ้ง หรือทำงอื่นที่ ก.อบต.ก ำหนด 
ใหเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้หรือไดร้บัประกำศนียบตัรหลกัสตูรหวัหนำ้สว่นโยธำ  
(นกับรหิำรงำนช่ำง 6)  จำกสถำบนัพฒันำบคุลำกรทอ้งถิ่น กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น 
กระทรวงมหำดไทย ตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่ 1/2546  และ 

2.  ไดด้  ำรงต ำแหน่งในระดบั 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำ  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำร 
เก่ียวกบังำนบริหำรงำนช่ำง  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  1.   มีควำมรูค้วำมช ำนำญในงำนในหนำ้ที่ที่รบัผิดชอบ 

2.   มีควำมสำมำรถในกำรบรหิำรและจดัระบบงำน 
3. มีควำมสำมำรถในกำรรเิริ่ม  ปรบัปรุงนโยบำยและแผนงำน 
4. มีควำมรูท้ำงคอมพิวเตอรใ์นกำรท ำแผ่นตำรำงท ำกำร (Speadsheet) 
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ต าแหน่งประเภท   บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บรหิำรงำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบักอง ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพ
ของงำนสงูมำก  ควบคมุและรบัผิดชอบกำรบรหิำรงำนออกแบบและก่อสรำ้ง  โดยควบคมุหน่วยงำน 
หลำยหนว่ยและปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนมำกพอสมควร  และปฏิบติังำนอ่ืนที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ควบคมุและปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรควบคมุกำรออกแบบและก่อสรำ้งงำนโยธำ  กำร
วำงโครงกำรส ำรวจวิเครำะหข์อ้มลูเพื่อใชใ้นกำรออกแบบ  วำงผงัหลกั  ออกแบบสถำปัตยกรรม  ครุภณัฑ ์  
และออกแบบงำนดำ้นวิศวกรรมต่ำง ๆ ตลอดจนควบคมุกำรก่อสรำ้งและซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำและติดตำม 
ผลวิจยังำนทำงสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคมุกำรเขียนแบบรูปรำยกำรก่อสรำ้ง  กำรประมำณรำคำ  
จดัพิมพแ์บบรูปรำยกำรต่ำง ๆ ด ำเนินกำรประกวดรำคำ  ท ำสญัญำจำ้ง  ควบคมุกำรก่อสรำ้ง  และตรวจรบั
งำนงวดเพื่อเบิกจ่ำยเงิน พิจำรณำขอ้ขดัแยง้ต่ำง ๆ ในดำ้นงำนออกแบบและก่อสรำ้ง  ใหบ้รกิำรตรวจสอบ
แบบ  รูปและรำยกำร  เป็นที่ปรกึษำในงำนออกแบบและก่อสรำ้งขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  เพื่อใหม้ี 
คณุภำพไดม้ำตรฐำนสอดคลอ้งเหมำะสมกบัภำวะเศรษฐกิจของประเทศ  ตรวจแบบก่อสรำ้งต่ำง ๆ  
ของเอกชนที่ขอรบัอนญุำตปลกูสรำ้ง  ตรวจทำงแบบก่อสรำ้งดำ้นช่ำงโยธำและอำคำร  ควบคมุตรวจสอบ
งำนโยธำ  เช่น  สะพำน  ถนน  ท่อระบำยน ำ้  ทำงเทำ้  คลอง  อำคำร  และสิ่งก่อสรำ้งอ่ืน ๆ สวนสำธำรณะ  
ส ำรวจขอ้มลูกำรจรำจร  ส ำรวจและทดลองวสัด ุ ควบคมุตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้ำ  สวนสำธำรณะ  ควบคมุ
กำรใชบ้ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร  ยำนพำหนะ  เครื่องมือ  เครื่องใชข้องหน่วยงำนใหถ้กูตอ้งตำมหลกัวิชำกำร 
งำนรวบรวมขอ้มลูและสถิติ  งำนสญัญำ  งำนจดัตกแต่งสถำนที่  ในงำนพิธีทอ้งถิ่น  งำนรำชพิธี  งำนรฐัพิธี  
เป็นกรรมกำรตรวจรบัพสัด ุ เป็นกรรมกำรควบคมุกำรก่อสรำ้ง  เป็นนำยตรวจปอ้งกนัอคัคีภยั  เป็นนำยตรวจ
เวรยำมส ำนกังำน  ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่  เขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำร
ต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้ เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติังำน  พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงั 
เจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  มอบหมำยงำน  
วินิจฉยัสั่งกำร  ควบคมุ  ตรวจสอบ ใหค้ ำปรกึษำ  แนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตำมประเมินผล และแกปั้ญหำ
ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 
 
 

/ คุณสมบัติ….. 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7) 
               -  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกับรหิำรงำนช่ำง 6 ขอ้ 1 และ 

                   (1)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้สว่นโยธำ (นกับริหำรงำนช่ำง 7)  
หรือหวัหนำ้ฝ่ำย (นกับรหิำรงำนช่ำง 7) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ  2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติั
รำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนช่ำง  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 
                           (2)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำหวัหนำ้สว่นโยธำ (นกับรหิำรงำน
ช่ำง 6 หรือเจำ้หนำ้ที่บรหิำรงำนช่ำง 6) หรือหวัหนำ้ฝ่ำย (นกับริหำรงำนช่ำง 6 หรือเจำ้หนำ้ที่บริหำรงำนช่ำง 6)  
หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนช่ำง  หรือ
งำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี ก ำหนดเวลำ 4 ปี ใหล้ดเป็น 3 ปี ส ำหรบัผูไ้ดร้บัปรญิญำโทหรือ
เทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงวิศวกรรมโยธำ  วิศวกรรมชลประทำน  วิศวกรรมสขุำภิบำล วิศวกรรมส ำรวจ  
วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   วิศวกรรมก่อสรำ้ง สถำปัตยกรรม  ผงัเมือง  ก่อสรำ้ง  ไฟฟ้ำ 
เครื่องกล กำรจดักำรงำนก่อสรำ้ง หรือทำงอื่นที่ ก.อบต.ก ำหนด ว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 
นีไ้ด ้

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 7) หรือ 
หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง 7) 
                -  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกับรหิำรงำนช่ำง 6 ขอ้ 1  และ 
                     (1)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้สว่นโยธำ (นกับริหำรงำนช่ำง 6   
หรือเจำ้หนำ้ที่บริหำรงำนช่ำง 6) หรือหวัหนำ้ฝ่ำย (นกับริหำรงำนช่ำง 6 หรือเจำ้หนำ้ที่บรหิำรงำนช่ำง 6)  
หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนช่ำง  หรือ
งำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี หรือ 
                   (2)  ด ำรงต ำแหน่งใน ระดบั 7ว หรือ 7วช  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 
4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนช่ำง  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกับรหิำรงำนออกแบบและก่อสรำ้ง 6 แลว้  
จะตอ้งมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในนโยบำยกำรบรหิำรงำน  และปัญหำดำ้นกำรเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม 
ของประเทศ 
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ชื่อต าแหน่ง    นักบริหารงานช่าง 8 
 

ต าแหน่งประเภท  บริหารระดับกลาง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บรหิำรงำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบักอง ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ ควำมยำก  
และคณุภำพของงำนสงูมำกเป็นพิเศษ หรือในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนเทียบเท่ำกองหรือหวัหนำ้หน่วยงำนอ่ืน 
ที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ  ควำมยำก  และคณุภำพของงำนสงูมำกเป็นพิเศษ  เทียบไดร้ะดบัเดียวกนั
ควบคมุและรบัผิดชอบกำรบรหิำรงำนออกแบบและก่อสรำ้ง  โดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วยและปกครอง
ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนมำกพอสมควร หรือปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรบรหิำรงำนช่ำงในลกัษณะ
ผูเ้ชี่ยวชำญ หรือผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถและควำมช ำนำญในระดบัเดียวกนัและปฏิบติังำนอื่นที่ไดร้บั
มอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ควบคมุและปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรควบคมุกำรออกแบบและก่อสรำ้งงำนโยธำ กำรวำง 
โครงกำรส ำรวจวิเครำะหข์อ้มลูเพื่อใชใ้นกำรออกแบบ วำงผงัหลกั ออกแบบสถำปัตยกรรม ครุภณัฑ ์และ 
ออกแบบงำนดำ้นวิศวกรรมต่ำง ๆ ตลอดจนควบคมุกำรก่อสรำ้งและซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำและติดตำมผล 
วิจยังำนทำงสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคมุกำรเขียนแบบรูปรำยกำรก่อสรำ้ง กำรประมำณรำคำ  
จดัพิมพรู์ปแบบ รำยกำรต่ำง ๆ ด ำเนินกำรประกวดรำคำ ท ำสญัญำจำ้ง ควบคมุกำรก่อสรำ้ง และตรวจรบั 
งำนงวดเพื่อเบิกจ่ำยเงิน พิจำรณำขอ้ขดัแยง้ต่ำง ๆ ในดำ้นงำนออกแบบและก่อสรำ้ง ใหบ้รกิำรตรวจสอบ 
แบบ รูปและรำยกำร เป็นที่ปรกึษำในงำนออกแบบและก่อสรำ้งของ อบต. เพื่อใหม้ีคณุภำพไดม้ำตรฐำน 
สอดคลอ้งเหมำะสมกบัภำวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสรำ้งต่ำง ๆ ของเอกชนที่ขอรบัอนญุำต 
ปลกูสรำ้ง ตรวจทำงแบบก่อสรำ้งดำ้นช่ำงโยธำและอำคำร ควบคมุตรวจสอบงำนโยธำ เช่น สะพำน ถนน  
ท่อระบำยน ำ้ ทำงเทำ้ คลอง อำคำร และสิ่งก่อสรำ้งอื่น ๆ สวนสำธำรณะ ส ำรวจขอ้มลูกำรจรำจร ส ำรวจ 
และทดลองวสัด ุควบคมุตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้ำสวนสำธำรณะ ควบคมุกำรใชบ้ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร  
ยำนพำหนะ เครื่องมือ เครื่องใชข้องหน่วยงำนใหถู้กตอ้งตำมหลกัวิชำกำรงำนรวบรวมขอ้มลูและสถิติ  
งำนสญัญำ งำนจดัตกแต่งสถำนที่  ในงำนพิธีทอ้งถิ่น งำนรำชพิธี งำนรฐัพิธี เป็นกรรมกำรตรวจรบัพสัด ุ  
เป็นกรรมกำรควบคมุกำรก่อสรำ้ง เป็นนำยตรวจป้องกนัอคัคีภยั เป็นนำยตรวจเวรยำมส ำนกังำน  
ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่ เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บั 
แต่งตัง้ เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติังำน พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และ 
งบประมำณของหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ ติดต่อประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน วินิจฉยัสั่งกำร ควบคมุ 
ตรวจสอบ ใหค้ ำปรกึษำ แนะน ำ ปรบัปรุงแกไ้ข ติดตำมประเมินผล และแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำน 
ในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

/ คุณสมบัติ…… 



ก.อบต.ก ำหนเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545  แกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  9/2546  เม่ือวนัที่  30  ตลุำคม  2546  
ครัง้ที่ 1/2550 เม่ือวนัที่ 29 มกรำคม 2550 และครัง้ที่ 2/2550 เม่ือวนัที่ 26 กุมภำพนัธ ์2550 

- 2 - 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 8) 
        -  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกับรหิำรงำนช่ำง 6 ขอ้ 1  และ 
               (1)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง  (นกับริหำรงำนช่ำง 7)          

หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ  2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนช่ำง             
หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี หรือ 

             (2)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำหวัหนำ้สว่น (นกับริหำรงำนช่ำง 7)
หรือหวัหนำ้ฝ่ำย (นกับรหิำรงำนช่ำง 7) หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติั
รำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนช่ำง  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  ก ำหนดเวลำ 4 ปี  
ใหล้ดเป็น 3 ปี ส ำหรบัผูไ้ดร้บัปรญิญำโทหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงวิศวกรรมโยธำ  วิศวกรรมชลประทำน
วิศวกรรมสขุำภิบำล วิศวกรรมส ำรวจ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   วิศวกรรมก่อสรำ้ง 
สถำปัตยกรรม  ผงัเมือง  ก่อสรำ้ง  ไฟฟ้ำ เครื่องกล กำรจดักำรงำนก่อสรำ้ง หรือทำงอื่นที่ ก.อบต.ก ำหนด 
ว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้หรือ 

   (3)  ด ำรงต ำแหน่งใน ระดบั 8 ว  หรือ 8 วช  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ  
6 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนกำรช่ำง หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  มีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกับรหิำรงำนช่ำง 7 และมีควำมเชี่ยวชำญงำนในหนำ้ที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


