
 

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 

สายงาน         นายช่างโยธา 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางช่างโยธา ซ่ึงได้แก่งานช่างสํารวจ  

งานช่างรังวัด  งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัค่อนข้างยากเกี่ยวกบั 

การออกแบบด้านช่างโยธา การคํานวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา  

การวางโครงการก่อสร้าง ในงานด้านช่างโยธา การให้คําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังาน 

ด้านช่างโยธา และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้คือ 

   นายช่างโยธา 2  ระดบั 2  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายช่างโยธา 3  ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายช่างโยธา 4  ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายช่างโยธา 5  ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายช่างโยธา 6 ว ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายช่างโยธา 7 ว ระดบั 7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างโยธา 2 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานช่างโยธา ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป หรือ 

ตามคําสัง่หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีขัน้ต้นปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบังานช่างโยธาตามท่ีได้รบั 

มอบหมาย  เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบํารุงรกัษาด้านช่างโยธา การวาง 

โครงการก่อสร้างในงานด้าน ช่างโยธา การให้คําปรึกษาแนะนําท่ีเกี่ยวกบังานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน 

ช่องนํา้ อาคาร อุโมงค์ เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้าง

อื่น ๆ เป็นต้น ปฏิบติังานสํารวจต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานด้านช่างโยธา เช่น สํารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง สํารวจ 

และทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบติัของดิน สํารวจหาข้อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจ 

ทางอุตุนิยมวิทยา คดัลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

และอุปกรณ์ในการสํารวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างเทคนิค 

วิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมสาํรวจ  เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ  

ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ  ทางอื่นท่ี ก.จ..กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างเทคนิค 

วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสาํรวจ  เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ 

ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอื่นท่ี ก.จ..กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจงัหวัด กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนกังานเทศบาล พระราชบญัญติัเทศบาลและ

กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบและข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ในกาปฏิบติังานในหน้าท่ี 

 

/3.  มีความรู้ … 
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3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู ่

ในความรับผิดชอบ 

6. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างโยธา 3 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างโยธาท่ียากพอสมควร 

หรือท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูงนกั หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็น

ตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  โดยปฏิบติังานภายใต้การ

กํากบัตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรหรือมีความรบัผิดชอบไม่สูงนกัเกี่ยวกบังานช่างโยธา  

โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และ 

การบํารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คําปรึกษาแนะนํา 

หรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานช่างโยธา เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายนํา้ ช่องนํา้ อาคาร อุโมงค์ เข่ือน อาคาร

ชลประทาน อาคารการประปา  ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  เป็นต้น ปฏิบติังานสํารวจ 

ต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานช่างโยธา  เช่น  สํารวจเพ่ือการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบติั

ของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอตุุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คํานวณ

แบบด้านช่างโยธา ซ่อม  สร้างวัสดุครุภัณฑ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในการสาํรวจและทดลอง 

ทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้ การบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร ยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของ

หน่วยงานให้ถูกต้องตามหลกัวิชา เป็นต้น  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรอง 

ลงมา ติดติอประสานงานและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างโยธา 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2  

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างโยธาหรืองานอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้เพ่ิมเป็น 3 ปี  สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งนายช่างโยธา 2  ข้อ 1 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างโยธา 2 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างโยธา 4 
 

ตําแหน่งประเภท                        ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบันายช่างโยธาท่ีมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือปฏิบติังานช่างโยธาท่ียาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ

หรือภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานช่างโยธา โดยควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียาก หรือมีความรบัผิดชอบสูงเกี่ยวกบังานช่างโยธา  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง

ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบ การควบคุมการกอ่สร้าง และบํารุงรักษาด้านช่างโยธา  

การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานช่าง

โยธา  เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายนํา้ ช่องนํา้ อาคาร อุโมงค์ เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา 

ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  เป็นต้น ปฏิบติังานสํารวจต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานช่างโยธา เช่น 

สํารวจเพ่ือการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบติัของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร 

สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอตุุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คํานวณแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุ 

ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ ในการสํารวจให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้ การบํารุงรกัษา

เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลกัวิชา เป็นต้น ให้คําปรึกษา

แนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานใน

หน้าท่ีติดต่อประสานงาน และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังาน เช่น ติดต่อ

ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม

ประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

 

 

 

    / คุณสมบัติ..… 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างโยธา 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3  

หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างโยธาหรืองานอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างโยธา 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 2 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างโยธา 

หรืองานท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้เพ่ิมเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งช่างโยธา 2  ข้อ 1 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างโยธา 3 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอ 

แนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างโยธา 5 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างโยธา ซ่ึงมีหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานช่างโยธา โดยควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบติังานช่างโยธาท่ี

ค่อนข้างยากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบัตรวจสอบ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากหรือมีความรับผดิชอบสูงมากเกี่ยวกบังานช่างโยธา โดย

ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและ

บํารุงรักษาด้วยช่างโยธา  การวางโครงการกอ่สร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คําปรึกษาแนะนําหรือ

ตรวจสอบ 

ท่ีเกี่ยวกบังานช่างโยธา  เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายนํา้ ช่องนํา้ อาคาร อุโมงค์ เข่ือน อาคารชลประทาน 

อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอืน่ ๆ  ปฏิบติังานสํารวจต่าง ๆ  เกี่ยวกบังาน 

ช่างโยธา เช่น สํารวจเพ่ือการก่อสร้าง  สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบติัของดิน สํารวจข้อมูล

การจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา ตรวจทานแบบ คํานวณออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อม สร้าง วัสดุ ครุภณัฑ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในการสํารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน  ควบคุมการใช้  การ

บํารุงรักษาเคร่ืองจกัร ยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ถูกต้องตามหลกัวิชา เป็นต้น ฝึกอบรมและให้

คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบั

งานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังาน  เช่น ติดต่อ

ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม

ประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  และปฏิบติังานอื่นตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างโยธา 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4  

หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างโยธาหรืองานอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 
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2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างโยธา 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบันายช่างโยธา 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถท่ีต้องการเช่นเดียวกบันายช่างโยธา 4 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างโยธา 6 ว 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างโยธา ซ่ึงมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานช่างโยธา โดยปกครองผู้อยู่ 

ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบติังานช่างโยธาในลกัษณะท่ียากมาก และต้องปฏิบติัโดย

ผู้มีความรู้  ความสามารถ  ความชํานาญงาน  และประสบการณ์ ท่ีสามารถปฏิบติังานในความรับผดิชอบ

ด้วยตนเองได้  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความรู้  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณ์สูง 

เกี่ยวกบังานช่างโยธา  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น การออกแบบ การควบคุม

การก่อสร้าง และบํารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คําปรึกษา

แนะนํา หรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานช่างโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายนํา้ ช่องนํา้  คู คลอง  อาคาร  

อุโมงค์  เข่ือน  อาคารชลประทาน  อาคารการประปา  ท่าเทียบเรือ  และสิ่งก่อสร้างอืน่ ๆ  เป็นต้น 

ปฏิบติังานสํารวจต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานช่างโยธา เช่น สํารวจเพ่ือการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวสัดุ 

ทดลองหาคุณสมบติัของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา ตรวจทานแบบ คํานวณ

ออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวสัดุ  ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในการสาํรวจ และทดลอง

ทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้การบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร ยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของ

หน่วยงานให้ถูกต้องตามหลกัวิชา  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบั

รองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  

ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน  เช่น  

พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน  

วางแผน มอบหมายงาน สัง่การ วินิจฉยั ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม

ประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  และปฏิบติังานอื่นๆ ตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

 

 / คุณสมบัติ……. 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างโยธา 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5  

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างโยธา หรืองานอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างโยธา 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 4 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างโยธา  

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างโยธา 5 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิมปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทําแผ่นตารางทําการ (Speadsheet) 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างโยธา 7 ว 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างโยธาท่ียากเป็นพิเศษ 

ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็น

ตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานช่างโยธา 

โดยปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบติังานช่างโยธาในลกัษณะผู้ ชํานาญการ

พิเศษ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญการพิเศษเกี่ยวกบังานช่างโยธา  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง

ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น เสนอแนะการวางแผนดําเนินงานเกี่ยวกบัการออกแบบ  การควบคุม

การก่อสร้าง และบํารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คําปรึกษา

แนะนํา หรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานช่างโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายนํา้ ช่องนํา้  คู คลอง  อาคาร  

อุโมงค์  เข่ือน  อาคารชลประทาน  อาคารการประปา  ท่าเทียบเรือ  และสิ่งก่อสร้างอืน่ ๆ  เป็นต้น 

ปฏิบติังานสํารวจต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานช่างโยธา เช่น สํารวจเพ่ือการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวสัดุ 

ทดลองหาคุณสมบติัของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา ตรวจทานแบบ คํานวณ

ออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวสัดุ  ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในการสาํรวจ และทดลอง

ทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้การบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร ยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของ

หน่วยงานให้ถูกต้องตามหลกัวิชา  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบั

รองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  

ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน  เช่น  

วางแผน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตาม  และให้คําปรึกษาแนะนําในงานบํารุงรักษาทาง พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานและให้ความ

ช่วยเหลือร่วมมือกบัส่วนราชการต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานช่างโยธา วางแผน มอบหมายงาน สัง่การ วินิจฉยั 

ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการ

ปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  และปฏิบติังานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 / คุณสมบัติ……. 
ก.จ. กําหนดเมื่อวันที่ 21  มิถนุายน 2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ.ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 



  

- 2 - 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างโยธา 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6  

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างโยธา หรืองานอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างโยธา 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 5 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างโยธา  

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างโยธา 6 แล้ว  จะต้องมีความรู้

ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจ และสงัคมของ

ประเทศ 
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