
 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
สายงาน                   นายช่างโยธา 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  สายงานนีค้ลมุถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบติังานทางช่างโยธา ซึ่งไดแ้ก่งานช่างส ารวจ งานช่างรงัวดั 
งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสรา้ง ซึ่งมีลกัษณะงานที่ปฏิบติัค่อนขา้งยากเก่ียวกบัการออกแบบดา้นช่างโยธา 
การค านวณแบบดา้นช่างโยธา การควบคมุ การก่อสรา้งดา้นช่างโยธา การวางโครงการก่อสรา้ง ในงานดา้นช่าง
โยธา การใหค้ าปรกึษาแนะน า หรือตรวจสอบที่เก่ียวกบังานดา้นช่างโยธา และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 

ชื่อและระดับของต าแหน่ง 
  ต าแหน่งในสายงานนีม้ีชื่อและระดบัของต าแหน่งดงันี ้คือ 
   นายช่างโยธา 2  ระดบั 2 
   นายช่างโยธา 3  ระดบั 3 
   นายช่างโยธา 4  ระดบั 4 
   นายช่างโยธา 5  ระดบั 5 
   นายช่างโยธา 6  ระดบั 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
ชื่อต าแหน่ง    นายช่างโยธา 2 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานขัน้ตน้เก่ียวกบังานช่างโยธา ภายใตก้ารก ากบัตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามค าสั่ง หรือ
แบบหรือแนวทางปฏิบติัที่มีอยู่อย่างกวา้ง ๆ และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  เป็นเจา้หนา้ที่ขัน้ตน้ปฏิบติังานที่ค่อนขา้งยากเก่ียวกบังานช่างโยธาตามที่ไดร้บัมอบหมาย เช่น 
การช่วยออกแบบ การควบคมุ การก่อสรา้ง และบ ารุงรกัษาดา้นโยธา การวางโครงการก่อสรา้งในงานดา้นช่าง
โยธา การใหค้ าปรกึษาแนะน าที่เก่ียวกบังานดา้นโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน า้ อาคาร อโุมงค ์เขื่อน อาคาร 
ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสรา้งอ่ืน เป็นตน้ ปฏิบติังานส ารวจต่าง ๆ เก่ียวกบั
งานดา้นช่างโยธา เช่น ส ารวจทางเพื่อการก่อสรา้ง ส ารวจและทดลองวสัด ุทดลองหาคณุสมบติัของดิน ส ารวจ 
หาขอ้มลูการจราจร ส ารวจทางอทุกวิทยา ส ารวจทางอตุนุิยมวิทยา คดัลอกแบบ เขียนแบบ ค านวณสามญั ซ่อม
สรา้งวสัด ุครุภณัฑ ์เครื่องมือเครื่องใชแ้ละอปุกรณใ์นการส ารวจ ทดลองทุกชนิดใหไ้ดม้าตรฐาน เป็นตน้ และ
ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่านีท้างเทคนิควิศวกรรมโยธา 

เทคนิควิศวกรรมส ารวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสรา้ง ก่อสรา้ง  ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนีไ้ด ้หรือ 

2. ไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่านีท้างเทคนิควิศวกรรมโยธา 
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสรา้ง ก่อสรา้ง ช่างส ารวจ ช่างโยธาหรือทาง
อ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนีไ้ด ้

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
1. มีความรูใ้นงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ที่ 
2.    มีความรูค้วามเขา้ใจในกฎหมายสภาต าบลและองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอ้บงัคบัอ่ืนที่ใชใ้นกาปฏิบติังานในหนา้ที่ 
3.    มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบติังานในหนา้ที่ 
4. มีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ที่ 
5. มีความสามารถในการใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานที่อยู่ในความ 

รบัผิดชอบ 
6. มีความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความละเอียดแม่นย า 

 
 



ชื่อต าแหน่ง    นายช่างโยธา 3 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานเก่ียวกบังานช่างโยธาที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานไม่สงูนกั หรือ
ปฏิบติังานช่างโยธาที่ยากพอสมควร ภายใตก้ารก ากบัตรวจสอบบา้ง และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังานที่ยากพอสมควรหรือมีความรบัผิดชอบไม่สงูนกัเก่ียวกบังานช่างโยธา โดยปฏิบติัหนา้ที่
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบ การควบคมุ การก่อสรา้ง และการบ ารุงรกัษาดา้นช่างโยธา 
การวางโครงการก่อสรา้งในงานดา้นช่างโยธา การใหค้ าปรกึษาแนะน าหรือตรวจสอบที่เก่ียวกบังานช่างโยธา เช่น 
ทาง สะพาน ท่อระบายน า้ ช่องน า้ อาคาร อโุมงค ์เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ  
สนามบิน และสิ่งก่อสรา้งอ่ืน ๆ เป็นตน้ ปฏิบติังานส ารวจเพื่อการก่อสรา้ง ส ารวจและทดลองวสัด ุทดลองหา 
คณุสมบติัของดิน ส ารวจขอ้มลูการจราจร ส ารวจทางอทุกวิทยา ส ารวจทางอตุนุิยมวิทยา ตรวจทานแบบ ค านวณ
แบบดา้นช่างโยธา ซ่อมสรา้งวสัดคุรุภณัฑ ์เครื่องมือเครื่องใชแ้ละอปุกรณใ์นการส ารวจและทดลองทุกชนิดใหไ้ด้
มาตรฐาน ควบคมุการใช ้การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชข้องหน่วยงานใหถ้กูตอ้งตาม
หลกัวิชา เป็นตน้ ใหค้ าปรกึษาแนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ที่ระดบัรองลงมา ติดติอประสานงานและปฏิบติั
หนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนายช่างโยธา 2 และไดด้ ารงต าแหน่งในระดบั 2 หรือที่  
ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานช่างโยธาหรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 2 ปี ใหเ้พิ่มเป็น 3 ปี ส าหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนายช่าง
โยธา 2 ขอ้ 1 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบันายช่างโยธา 2 แลว้  จะตอ้ง 

1. มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัเหตกุารณปั์จจบุนัในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอ้มลู วิเคราะหปั์ญหาและสรุปเหตผุล 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อต าแหน่ง    นายช่างโยธา 4 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานเก่ียวกบันายช่างโยธาที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานสงูหรือ
ปฏิบติังานช่างโยธาที่ค่อนขา้งยาก โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีผูก้  ากบัตรวจสอบหรือภายใตก้ารก ากบัตรวจสอบบา้ง หรือ
ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้หน่วยงานระดบัแผนก ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานสงูหรือในฐานะ
ผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั 
รบัผิดชอบงานช่างโยธา โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ หรือปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา
จ านวนหนึ่ง และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังานที่ค่อนขา้งยากมากหรือมีความรบัผิดชอบสงูเก่ียวกบังานช่างโยธา โดยปฏิบติัหนา้ที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบ การควบคมุการก่อสรา้ง และบ ารุงรกัษาดา้นโยธา การ
วางโครงการก่อสรา้งในงานดา้นช่างโยธา การใหค้ าปรกึษาแนะน าหรือตรวจสอบที่เก่ียวกบังานช่างโยธา เช่น ทาง 
สะพาน ท่อระบายน า้ ช่องน า้ อาคาร อโุมงค ์เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน 
และสิ่งก่อสรา้งอื่น ๆ เป็นตน้ ปฏิบติังานส ารวจต่าง ๆ เก่ียวกบังานช่างโยธา เช่น ส ารวจเพื่อการก่อสรา้ง ส ารวจ
และทดลองวสัด ุทดลองหาคณุสมบติัของดิน ส ารวจขอ้มลูการจราจร ส ารวจทางอทุกวิทยา ส ารวจทาง
อตุนุิยมวิทยา ตรวจทานแบบ ค านวรแบบดา้นช่างโยธา ซ่อมสรา้งวสัด ุครุภณัฑ ์เครื่องมือเครื่องใช ้และอปุกรณใ์น
การส ารวจใหไ้ดม้าตรฐาน ควบคมุการใช ้การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชข้องหน่วยงาน 
ใหถ้กูตอ้งตามหลกัวิชา เป็นตน้ ใหค้ าปรกึษาแนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ที่ระดบัรองลงมา ตอบปัญหา
และชีแ้จงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหนา้ที่ติดต่อประสานงาน และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติัหนา้ที่ดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้ ยงัท าหนา้ที่ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้ าปรกึษาแนะน า ปรบัปรุงแกไ้ข ติดตามประเมินผล 
และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย 
  ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน ท าหนา้ที่ช่วยหวัหนา้หน่วยงาน ปฏิบติังานตามที่ไดร้บั 
มอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนายช่างโยธา 2 และไดด้ ารงต าแหน่งในระดบั 3 หรือที่  

ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2  ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานช่างโยธาหรืองานวิศวกรโยธา  
งานอื่นที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบันายช่างโยธา 2 และไดด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั 2 หรือที่  
ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานช่างโยธา หรือวิศวกรโยธา หรือ
งานที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ใหเ้พิ่มเป็น 5 ปี  ส าหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบั
ต าแหน่งนายช่างโยธา 2 ขอ้ 1 
 



 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบันายช่างโยธา 3 แลว้  จะตอ้ง 

1. มีความรูค้วามเขา้ใจในนโยบายและแผนงานดา้นต่าง ๆ ของสว่นราชการที่สงักดั 
2. มีความสามารถในการจดัท าแผนงาน ตรวจสอบ ใหค้ าปรกึษาแนะน าและเสนอแนะ 

วิธีการแกไ้ขปรบัปรุงการปฏิบติังานที่อยู่ในความรบัผิดชอบ 
3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ชื่อต าแหน่ง    นายช่างโยธา 5 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้หน่วยงานระดบัแผนก ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของ
งานสงูมาก หรือในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงาน
เทียบไดร้ะดบัเดียวกนั รบัผิดชอบงานช่างโยธา โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่หรือปกครอง 
ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวนพอสมควร หรือปฏิบติังานช่างโยธาที่ยากมาก โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีผูก้  ากบัตรวจสอบ 
และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังานที่ยากมากหรือมีความรบัผิดชอบสงูมากเก่ียวกบังานช่างโยธา โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบ การควบคมุการก่อสรา้งและบ ารุงรกัษาดว้ย ช่างโยธา การ
วางโครงการก่อสรา้งในงานดา้นช่างโยธา เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายน า้ ช่องน า้ อาคาร อโุมงค ์เขื่อน อาคาร 
ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสรา้งอื่น ๆ ปฏิบติังานส ารวจต่าง ๆ เก่ียวกบังาน
ช่างโยธา เช่น ส ารวจเพื่อการก่อสรา้ง ส ารวจและทดลองวสัด ุทดลองหาคณุสมบติัของดิน ส ารวจขอ้มลูการจราจร 
ส ารวจทางอทุกวิทยา ตรวจทานแบบ ค านวณออกแบบดา้นช่างโยธา ซ่อมสรา้งวสัด ุครุภณัฑ ์เครื่องมือเครื่องใช้
และอปุกรณใ์นการส ารวจและทดลองทกุชนิดใหไ้ดม้าตรฐาน ควบคมุการใช ้การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร 
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชใ้หถ้กูตอ้งตามหลกัวิชา เป็นตน้ ฝึกอบรมและใหค้ าปรกึษาแนะน าในการปฏิบติังาน 
แก่เจา้หนา้ที่ระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหนา้ที่และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้บา้งแลว้ ยงัท าหนา้ที่ 
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้ าปรกึษาแนะน า ปรบัปรุงแกไ้ข ติดตาม
ประเมินผล และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย 
  ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน ท าหนา้ที่ช่วยหวัหนา้หน่วยงาน ปฏิบติังานตามที่ไดร้บั 
มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนายช่างโยธา 2 และไดด้ ารงต าแหน่งในระดบั 4 หรือที่  

ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานช่างโยธาหรือวิศวกรโยธา หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนายช่างโยธา 2 และไดด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั 3  
หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบันายช่างโยธาหรือวิศวกรโยธา 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  
 
 



 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถที่ตอ้งการเช่นเดียวกบันายช่างโยธา 4 แลว้  จะตอ้ง 

1. มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการบริหารงานบคุคล 
2. มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
3. มีความรูค้วามสามารถในการใชค้อมพิวเตอร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อต าแหน่ง    นายช่างโยธา 6 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้หน่วยงานระดบักอง ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงาน
หรือหวัหนา้หน่วยงานอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั หรือในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบและคณุภาพของงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั รบัผิดชอบงานช่างโยธา โดยควบคมุหน่วยงานหลายหน่วย 
และปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบติังานช่างโยธาในลกัษณะผูช้  านาญการ หรือมี
ความรูค้วามสามารถและความช านาญงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังานเก่ียวกบัช่างโยธาในลกัษณะผูช้  านาญการ โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เช่น การออกแบบ การควบคมุการก่อสรา้ง และบ ารุงรกัษาดา้นช่างโยธา การวางโครงการก่อสรา้ง 
ในงานดา้นช่างโยธา การใหค้ าปรกึษาแนะน า หรือตรวจสอบที่เก่ียวกบังานช่างโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบาย
น า้ ค ูคลอง และสิ่งก่อสรา้งอ่ืน ๆ เป็นตน้ ปฏิบติังานส ารวจต่าง ๆ เก่ียวกบังานช่างโยธา เช่น ส ารวจเพื่อการ 
ก่อสรา้ง ส ารวจและทดลองวสัด ุทดลองหาคณุสมบติัของหิน ส ารวนขอ้มลูการจราจร ส ารวจทางอทุกวิทยา  
ตรวจทานแบบ ค านวณออกแบบดา้นช่างโยธา ซ่อมสรา้งวสัด ุครุภณัฑ ์เครื่องมือ เครื่องใชแ้ละอปุกรณใ์นการ
ส ารวจ และทดลองทุกชนิดใหไ้ดม้าตรฐาน ควบคมุการใชก้ารบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้
ของหน่วยงานใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชา ฝึกอบรมและใหค้ าปรกึษาแนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ที่ระดบั 
รองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหนา้ที่ เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ไดร้บั
แต่งตัง้ เขา้รว่มประชมุในการก าหนดนโยบายและแผนงานของสว่นราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่
เก่ียวขอ้ง 
  ในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้บา้งแลว้ ยงัท าหนา้ที่ก าหนด
นโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัราก าลงัเจา้หนา้ที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน สั่งการ วินิจฉยั ควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้ าปรกึษาแนะน า ปรบัปรุงแกไ้ข 
ติดตามประเมินผล และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย 
  ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน ท าหนา้ที่ช่วยหวัหนา้หน่วยงานปฏิบติังานตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนายช่างโยธา 2 และไดด้ ารงต าแหน่งในระดบั 5 หรือที่  

ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานช่างโยธาหรือวิศวกรโยธา หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนายช่างโยธา 2 และไดด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั 4  
หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานช่างโยธาหรือวิศวกรโยธา 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
 
 



 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบันายช่างโยธา 5 แลว้  จะตอ้ง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 
2. มีความสามารถในการรเิริ่มปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 
3. มีความรูท้างคอมพิวเตอรใ์นการท าแผ่นตารางท าการ (Speadsheet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


