
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน           ช่างโยธา 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติัขัน้ต้นทางช่างโยธา ได้แก่ งานช่างสํารวจ   

งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการช่วยออกแบบ

ด้านช่างโยธา การช่วยคํานวณสามัญด้านช่างโยธา การควบคุมการก่อสร้างด้านช่างโยธา  การช่วยวาง 

โครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คําปรึกษาแนะนํา  หรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานช่างโยธา   

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   ช่างโยธา   1  ระดบั   1 

   ช่างโยธา   2  ระดบั   2 

   ช่างโยธา   3  ระดบั   3 

   ช่างโยธา   4  ระดบั   4 

   ช่างโยธา   5  ระดบั   5 
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ช่ือตําแหน่ง        ช่างโยธา  1 
 

ตําแหน่งประเภท           ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานช่างโยธาท่ีไม่ยาก ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด 

หรือตามคําสัง่ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยูอ่ย่างแน่ชดัหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบติั 

  ช่วยปฏิบติังานด้านช่างโยธาเกี่ยวกบัการช่วยออกแบบการควบคุมการกอ่สร้างและ

บํารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายนํา้ ช่อง

นํา้ อาคาร  อุโมงค์ เข่ือน  อาคารชลประทาน  อาคารการประปา  ท่าเทียบเรือ  สนามบิน  เป็นต้นช่วย

ปฏิบติังานสํารวจต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานช่างโยธา เช่น สํารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวสัดุ 

สํารวจ 

ข้อมูลการจราจร สํารวจทางอทุกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คดัลอกแบบ เขียนแบบคํานวณสามัญ  

ช่วยซ่อมสร้างวัสดุ  ครุภัณฑ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ในการสํารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้ 

มาตรฐาน  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ         

ช่างโยธา  สถาปัตยกรรม  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมสาํรวจ  เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือ    

ทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัอืน่ ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานใน 

หน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 
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ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานช่างโยธาท่ีค่อนข้างยาก ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยทัว่ไป  หรือตาม 

คําสัง่หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง  ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบัการช่วยออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและ

บํารุงรักษาด้านช่างโยธา การช่วยวางโครงการกอ่สร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คําปรึกษาแนะนําหรือ 

ตรวจสอบเกี่ยวกบังานช่างโยธา เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายนํา้ ช่องนํา้ อาคาร  อุโมงค์  เข่ือน  อาคาร 

ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  เป็นต้น ปฏิบติังานสํารวจ 

ต่าง ๆ  เกี่ยวกบัการงานช่างโยธา เช่น สํารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวสัดุ ทดลองหา 

คุณสมบติัของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทางอทุกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คดัลอกแบบ  

เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ในการสํารวจและทดลอง

ทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างโยธา 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 1 หรือ 

ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างโยธาหรืองานอื่นท่ี 

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัช่างโยธา 1 แล้ว จะต้องมีความสามารถ 

ในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 
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ตําแหน่งประเภท        ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานช่างโยธาท่ียากพอสมควร  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง  และอาจ 

ได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึงด้วย และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบังานช่างโยธา โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง และบํารุงรักษาด้านช่างโยธาการช่วย 

วางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานช่างโยธา  

เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายนํา้ ช่องนํา้ อาคาร อุโมงค์ เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา  

ท่าเทียบเรือ สนามบินและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  เป็นต้น ปฏิบติังานสํารวจต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานช่างโยธา   

เช่น  สํารวจเพ่ือการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบติัของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร  

สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอตุุนิยมวิทยา เขียนแบบ คํานวณแบบ ด้านช่างโยธา  ซ่อมสร้างวัสดุ   

ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในการสํารวจและทดลอง ทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน  ควบคุมการใช้  

การบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร  ยานพาหนะ  และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ให้ถูกต้องตามหลกัวิชา  เป็นต้น   

ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างโยธา 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2 หรือท่ี  ก.จ.

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างโยธาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัช่างโยธา 2 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานช่างโยธา  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังาน 

ของเจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  หรือปฏิบติังานช่างโยธาท่ีค่อนข้างยากมาก  

โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมาก  หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกบังานช่างโยธาโดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  การออกแบบ  การควบคุมการก่อสร้างและบาํรุงรักษาด้าน

ช่างโยธา  การวางโครงการก่อสร้างด้านช่างโยธา  การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานด้าน

ช่างโยธา  เช่น  ทาง  สะพาน  ท่อระบายนํา้  ช่องนํา้  อาคารอุโมงค์ เข่ือน  อาคารชลประทาน  อาคารการ

ประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  เป็นต้น ปฏิบติังานสํารวจต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานช่างโยธา 

เช่น สํารวจเพ่ือการก่อสร้างสํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบติัของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร  

สํารวจทางอุทกวิทยา  สํารวจทางอตุุนิยมวิทยา  ตรวจทานแบบ  คํานวณแบบด้านช่างโยธา  ซ่อมสร้างวสัดุ  

ครุภัณฑ์  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ในการสํารวจ  และทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน  ควบคุม 

การใช้และการบํารุงรกัษาเคร่ืองจกัร  ยานพาหนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตาม 

หลกัวิชา  เป็นต้น  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จง

เร่ืองต่าง  ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อ  ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

 

 

 



 

- 2 - 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างโยธา 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3 หรือ 

ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างโยธา หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างโยธา 1 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 2  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีโดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างโยธา  หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัช่างโยธา 3 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    ช่างโยธา 5 

 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ และคุณภาพของ

งานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานช่างโยธาโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี หรือ

ปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง หรือปฏิบติังานช่างโยธาท่ีค่อนข้างยากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้

กํากบัตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียาก หรือมีความรบัผิดชอบสูงเกี่ยวกบังานช่างโยธา โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่นการออกแบบ การควบคุมการกอ่สร้าง  และบํารุงรักษาด้านช่างโยธา การ

วางโครงการ ก่อสร้างด้านช่างโยธา การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกบังานด้านช่างโยธา เช่น  

ทางสะพาน ท่อระบายนํา้ ช่องนํา้ อาคาร อุโมงค์ เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ 

สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ   เป็นต้น ปฏิบติังานสํารวจต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานช่างโยธา เช่น สํารวจเพ่ือการ

ก่อสร้าง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบติัของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา 

ตรวจทานแบบ สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คํานวณแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวสัดุครุภณัฑ์ เคร่ืองใช้และ

อุปกรณ์ในการสํารวจ และทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้และการบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร

ยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลกัวิชา เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานใน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างโยธา 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 หรือ   

ท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี   โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างโยธา หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างโยธา 1   และดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 3  

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างโยธา  หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัช่างโยธา 4 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
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