
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน                                นักบริหารงานช่าง 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางด้านบริหารด้านช่าง ในฐานะหวัหน้า

หน่วยงานหวัหน้าหน่วยงานท่ีเป็นกองหรือส่วน  หวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือส่วน  หวัหน้า

หน่วยงานท่ีสูงกว่ากอง  หรือหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการบริหารควบคุมและ

ตรวจสอบงานด้านช่างต่างๆ เช่นงานช่างโยธา    งานช่างก่อสร้าง  งานช่างสํารวจ  งานช่างรังวดั  งานช่าง

เขียนแบบ  งานช่างเทคนิคงานช่างโลหะ  งานช่างเคร่ืองยนต์  งานช่างเคร่ืองกล  เป็นต้น  และปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้คือ 

  นกับริหารงานช่าง  6  ระดบั  6  ตําแหน่งประเภทบริหาร 

นกับริหารงานช่าง  7  ระดบั  7  ตําแหน่งประเภทบริหาร 

 นกับริหารงานช่าง  8  ระดบั  8  ตําแหน่งประเภทบริหารระดบักลาง 

  นกับริหารงานช่าง  9  ระดบั  9  ตําแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 
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ตําแหน่งประเภท     บริหาร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในองค์การบริหารส่วนจงัหวัด  

มีลกัษณะงานต้องกํากบั แนะนํา ตรวจสอบและบงัคบับญัชาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึงซ่ึงเป็นงาน 

ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานค่อนข้างสงูมาก หรือตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงาน

อื่นท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบควบคุม

การปฏิบติังานช่าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีในการติดต่อประสานงาน กําหนดแผนงาน  มอบหมายงาน  ควบคุม กํากบั  

ตรวจสอบ  ปรบัปรุง  และแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานด้านช่างต่าง ๆ  เช่นการออกแบบ      

การสํารวจ  การเขียนแบบ  การก่อสร้างและบํารุงรกัษา  ให้คําปรึกษาแนะนําและตรวจสอบเกี่ยวกบังาน

ด้านช่าง สร้าง  ซ่อม  ประกอบ  ดดัแปลง  แก้ไข  ติดตัง้  ทดสอบและบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนต์  

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวกบัโลหะ  ตลอดจนคํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดงักล่าว  

ฝึกอบรม  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลกัการและวิธีการของงานในความรบัผิดชอบ ให้คําปรึกษา  

แนะนํา และเป็นวิทยากรตอบปัญหาชีแ้จงเกี่ยวกบังานในหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ี

ได้รับแต่งตัง้ เป็นต้น  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน  

วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสํารวจ  วิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมก่อสร้าง  

สถาปัตยกรรม  ผงัเมือง ก่อสร้าง  ไฟฟ้า  การจดัการงานก่อสร้าง หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดไว้เป็น

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้และ 

2. ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้ว  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ 

เกี่ยวกบังานช่าง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 

 

 

 

/ความรู้…… 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานบริหารงานช่างอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจงัหวัด กฎหมายว่าด้วย 

การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 

ท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคบัอื่นท่ี 

ใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั 

5. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

6. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

8. มีความสามารถในการสํารวจข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

10. มีความสามารถในการสื่อสาร  รับฟัง  และชีแ้จงผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อยา่งเหมาะสมกบัหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 

12. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

13. มีความรู้เกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

14. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทําแผ่นตารางทําการ  (Spreadsheet) 

15. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

16. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ตําแหน่งประเภท           บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง มีลกัษณะงานจดัการและต้องกํากบั 

ตรวจสอบ และบงัคบับญัชาอยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  ซ่ึงเป็นงานท่ีมีหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากหรือตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือ 

หวัหน้าหน่วยงานอื่นท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเทียบได้ระดบั 

เดียวกนั รับผิดชอบควบคุมการปฏิบติังานช่าง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีในการกําหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กํากบั ตรวจสอบ  

ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรุงปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานด้านช่าง

ต่าง ๆ  เช่น การออกแบบ  การสาํรวจ  การเขียนแบบ  การก่อสร้างและบํารุงรกัษา  สร้าง  ซ่อม  ประกอบ  

ดดัแปลง แก้ไข  ติดตัง้  ทดสอบและบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนต์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวกบัโลหะ  

ตลอดจนคํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดงักล่าว  ฝึกอบรม  เผยแพร่ความรู้ความ 

เข้าใจเกี่ยวกบัหลกัการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้คําปรึกษา  แนะนํา และเป็นวิทยากรตอบ

ปัญหาชีแ้จงเกี่ยวกบังานในหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เป็นต้น และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7) 

 - มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง นกับริหารงานช่าง 6 ข้อ 1  และ 

  (1) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหวัหน้าฝ่าย (นกับริหารงานช่าง 7) หรือท่ี 

ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานช่าง หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

  (2) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่านกับริหารงานช่าง 6 หรือท่ี  

ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานช่าง หรืองานอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบ 

ได้ไม่ต่ํากว่านีท้างวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมสขุาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ

วิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   วิศวกรรมกอ่สร้าง สถาปัตยกรรม  ผงัเมือง  ก่อสร้าง  ไฟฟ้า 

เคร่ืองกล การจดัการงานก่อสร้าง หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่งนีไ้ด้ 

 

/2.คุณสมบติัเฉพาะ...... 
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 2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง 7)  

  - มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานช่าง 6 ข้อ 1  และ 

   (1) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งนกับริหารงานช่าง 6 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่า

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานช่าง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

                  (2)  ดํารงตําแหน่งใน ระดบั 7 ว  หรือ 7 วช  หรือท่ี ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 

4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานช่าง  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกับริหารงานช่าง 6 แล้ว จะต้อง  

มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง 

เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ตําแหน่งประเภท                   บริหารระดับกลาง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานท่ีเป็นกอง มีลกัษณะงานจดัการและต้องกํากบั 

ตรวจสอบ และบงัคบับญัชา ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  ซ่ึงเป็นงานท่ีมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ หรือตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง

หรือหวัหน้าหน่วยงานอื่นท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษเทียบ

ได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบบริหารงานด้านช่าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน การติดต่อประสานงาน วางแผน 

มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา  ปรุงปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  

และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และยงัอาจปฏิบติังานอย่างใดอยา่งหน่ึง

หรือหลายอย่าง เช่น พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  ทําความเห็น  สรุปรายงาน ให้คําปรึกษาเสนอแนะ

และดําเนินการเกี่ยวกบังานด้านช่างต่าง ๆ   เช่น การออกแบบ การสํารวจ  การเขียนแบบ  การก่อสร้างและ

บํารุงรักษา สร้าง ซ่อม ประกอบ ดดัแปลง  แก้ไข  ติดตัง้  และบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนต์  เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวกบัโลหะ  ตลอดจนคํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดงักล่าว ให้ 

คําปรึกษา  แนะนํา ในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัหลกัการและวิธีการของงานในความรบัผิดชอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเป็นวิทยากรตอบปัญหา

และชีแ้จงเกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เป็นต้น และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง หรือผู้อํานวยการส่วน (นักบริหารงานช่าง 8) 

        -  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานช่าง 6 ข้อ 1  และ 

 (1) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นกับริหารงานช่าง 7) 

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานช่าง หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

 (2) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหวัหน้าฝ่าย (นกับริหารงานช่าง 7) 

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานช่าง หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบ 

ได้ไม่ต่ํากว่านีท้างวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมสขุาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ 

/วิศวกรรมเคร่ืองกล..... 
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วิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   วิศวกรรมกอ่สร้าง สถาปัตยกรรม  ผงัเมือง  ก่อสร้าง  ไฟฟ้า 

เคร่ืองกล การจดัการงานก่อสร้าง หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่งนีไ้ด้ 

หรือ 

 (3) ดํารงตําแหน่งในระดบั 8 ว  หรือ 8 วช  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานการช่าง  หรืองานอื่นท่ีเกีย่วข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกับริหารงานช่าง 7 และมีความเช่ียวชาญ 

งานในหน้าท่ี 
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ตําแหน่งประเภท                    บริหารระดับสูง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานท่ีสูงกว่ากอง ซ่ึงมีหน้าท่ีและความรับผดิชอบ 

ในงานหลกัตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นจงัหวัด และเป็นงานท่ีมีความหลากหลาย ความ 

ยากและมีคุณภาพของงานสูงมากกว่ากอง  รับผิดชอบบริหารงานช่าง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบั 

มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ี 

และงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ  

ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรุงปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการ

ปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกบังานด้านช่างต่าง ๆ   เช่น การออกแบบ การสํารวจ  การเขียน

แบบ  การก่อสร้างและบํารุงรกัษา  สร้าง  ซ่อม  ประกอบ  ดดัแปลง  แก้ไข  ติดตัง้  และบํารุงรักษา

เคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนต์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวกบัโลหะ  ตลอดจนคํานวณรายการและประมาณราคาใน

การดําเนินงานดงักล่าว ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหา

และชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เป็น

ผู้แทนของส่วนราชการหรือจงัหวัดในการเข้าร่วมประชุมเจรจาปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานด้านช่างทัง้ในและ

ต่างประเทศเป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ตําแหน่งผู้อํานวยการสาํนักการช่าง (นักบริหารงานช่าง 9) 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานช่าง 6 ข้อ 1 และ 

2. ได้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นกับริหารงานช่าง 8) หรือผู้อํานวยการส่วน  

(นกับริหารงานช่าง 8) ในสํานกัการช่าง หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติั

ราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานช่าง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกับริหารงานช่าง 8  และมีความรู้สูงเป็นพิเศษ 

ทางการบริหารงานช่าง และมีความสามารถในการให้คําปรึกษาแนะนําในงานช่างแก่หน่วยงานท่ีสงักดั 

และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
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