
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน โยธา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติข้ันตนทางชางโยธา ไดแก งานชางสํารวจ งานชาง
รังวัด งานชางเขียนแบบ และงานชางกอสราง ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยออกแบบ
ดานชางโยธา การชวยคํานวณสามัญดานชางโยธา การควบคุมการกอสรางดานชางโยธา  
การชวยวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกับ
งานชางโยธา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางโยธา ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางโยธา ระดับชํานาญงาน 
  นายชางโยธา ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   โยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางโยธา 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษาโครงการกอสรางตางๆ เพ่ือใหตรงตามหลัก

วิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณท่ีไดรับ 
(2) ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามท่ีไดรับมอบหมาย 

พรอมรายงานความกาวหนาของงาน  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
(4) ทดสอบวัสดุ ตรจสอบหาคุณสมบัติของดิน และพ้ืนดิน เพ่ือใหมีความเหมาะสม และ

ปลอดภัยตอการกอสรางประเภทตางๆ  
(5) สํารวจหาขอมูลทางธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของทาง

วิศวกรรมในการกอสราง เพ่ือใหมีความเหมาะสม และเกิดความปลอดภัยในการกอสราง
ประเภทตางๆ 

(6) ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชและอุปกรณในงานโยธา ใหไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยตอการใชงาน 

(7) สอบราคา และจัดทําราคากลางวัสดุ อุปกรณตางๆ ในงานโยธา เพ่ือใชประกอบในการจัดทํา
งบประมาณ 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาท่ีรับผิดชอบแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา ท้ังภายในและหนวยงาน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดรับทราบขอมูล 
ความรูตางๆ ท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 

(11) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความ
ชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอ
การทํางานของหนวยงานและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �2�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา 

สถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม หรือทาง
อื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา 
กอสราง หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ชางกอสรางชางสํารวจ ชางโยธา 
กอสรางหรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



�22
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   โยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางโยธา 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ออกแบบ กําหนดรายละเอียดงานกอสราง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซอมแซม 

เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของหนวยงานและอยูภายใตงบประมาณท่ีกําหนด 
(2) ประมาณราคาคากอสรางของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ คาแรงงาน ตามหลักวิชาชาง และ

มาตรฐาน เพ่ือใชเปนราคากลางในการจางเหมาตามระเบียบของหนวงาน 
(3) กําหนดแผนในการดําเนินงานกอสราง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซอมแซม หรือ

ตรวจการจาง เพ่ือใหงานกอสรางเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
(4) ควบคุม ตรวจสอบงานกอสราง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซอมแซม เพ่ือใหถูกตอง

ตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  
(5) ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพส่ิงกอสราง เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของ

หนวยงานและอยูภายใตงบประมาณท่ีกําหนด 
(6) เก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการกอสราง เพ่ือประโยชนในการวางแผนงาน

กอสรางในอนาคต 
(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(9) กํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  
(10) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานโยธาในหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �2�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานบริการ 
(11) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาท่ีรับผิดชอบ 

แกผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน หรือ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญดานงานโยธาแกผูท่ีสนใจ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(12) ติดตอประสานงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือใน
งานโยธา และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธาประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



�2�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   โยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางโยธา 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมการสํารวจ การออกแบบ การกอสราง การบํารุงรักษาและคํานวณโครงสราง 

ประมาณราคาคากอสราง  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 
(2) ติดตาม ตรวจสอบความกาวหนาของงานกอสราง เพ่ือแกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในขณะ

ดําเนินการ เพ่ือใหงานกอสรางเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 
(3) วางแผนงานในการสํารวจ ออกแบบ การกอสราง การบํารุงรักษาและคํานวณโครงสราง 

ประมาณราคากอสรางของโครงการตางๆ เพ่ือการจัดทํางบประมาณ 
(4) ตรวจการจางและจัดเจาหนาท่ีไปควบคุมงานกอสราง เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(5) เปนคณะกรรมการเปดซองพิจารณาคุณสมบัติของผูท่ีรับจางท่ีมีความเหมาะสมตามประเภท

โครงการกอสรางหรือการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวสําเร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงค 

(6) ตรวจสอบการประมาณราคาหรือการกําหนดราคาวัสดุกอสราง โครงการกอสราง และงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน ใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 

(7) กําหนดแผนงานในการออกแบบ สํารวจและคํานวณโครงสราง ประมาณราคาคากอสราง
และควบคุมงาน เพ่ือใหตรงกับความตองการของหนวยงาน และงบประมาณท่ีไดรับ 

(8) จัดทําแผนงานงบประมาณประจําป ใหถูกตองและเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ระหวางป 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(11) กํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(12) วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานโยธาในหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �2�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาท่ีรับผิดชอบ 

แกผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน หรือ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญดานงานโยธาแกผูท่ีสนใจ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(14) ประสานงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือ
และรวมมือในงานโยธา และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธาประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก .ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธาประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก .ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางโยธาหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 




