
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                               นักบริหารงานชาง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานบริหารงานชาง  ซึ่งมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางโครงการ  การรวบรวมและสํ ารวจวิเคราะหขอมูล  เพ่ือใชในงานออกแบบ   วางผัง
หลัก  ออกแบบสถาปตยกรรม  ครุภัณฑ    และออกแบบคํ านวณดานวิศวกรรมตาง ๆ การควบคุมงานกอ
สรางและซอมแซม  บ ํารุง  รักษา  และติดตามผลวิจัยงานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุมการ
เขียนแบบ  รูปรายการกอสราง  การประมาณราคาตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจายเงิน  ใหบริการตรวจสอบ
แบบรูปและรายการ  ตลอดจนเปนที่ปรึกษาในงานออกแบบและกอสรางขององคการบริหารสวนตํ าบล  
และบริการงานทั่วไปของหนวยงานซึ่งตํ าแหนงตาง ๆ เหลานนี้มีลักษณะที่จ ําเปนตองใชผูมีความรูความ
ชํ านาญในวิชาชางโยธา  วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรมงานชางรังวัด  งานชางส ํารวจ  ออกแบบ
คํ านวณวิศวกรรมตาง ๆ งานดานสวนสาธารณะ  งานดานไฟฟาและแสงสวางสาธารณะ  การใหค ําปรึกษา
แนะนํ าหรือตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี  คือ
        นักบริหารงานชาง 6             ระดับ 6
        นักบริหารงานชาง 7             ระดับ 7
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หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ

ภาพของงานสูง  โดยควบคุมและรับผิดชอบงานบริหารงานชาง ควบคุมการปฏิบัติงานชาง  และปกครอง  ผู
อยูใตบังคับบัญชาจํ านวนมากพอสมควรหรือปฏิบัติงานบริหารงานออกแบบ  และกอสรางในลักษณะผู
ชํ านาญการหรือผูมีความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและกอสรางงานโยธา  การวาง

โครงการส ํารวจวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการออกแบบ  วางผังหลัก  ออกแบบสถาปตยกรรม  ครุภัณฑ  และ
ออกแบบงานดานวิศวกรรมตาง ๆ ตลอดจนควบคุมการกอสรางและซอมแซมบ ํารุงรักษาและติดตามผลวิจัย
งานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการกอสราง  การประมาณราคา  จัด
พิมพแบบรูปรายการตาง ๆ ดํ าเนินการประกวดราคา  ทํ าสัญญาจาง  ควบคุมการกอสราง  และตรวจรับงาน
งวดเพ่ือเบิกจายเงิน พิจารณาขอขัดแยงตาง ๆ ในดานงานออกแบบและกอสราง  ใหบริการตรวจสอบแบบ  
รูปและรายการ  เปนท่ีปรึกษาในงานออกแบบและกอสรางขององคการบริหารสวนตํ าบล  เพื่อใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสอดคลองเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ ของเอกชนท่ีขอ
รับอนุญาตปลูกสราง  ตรวจทางแบบกอสรางดานชางโยธาและอาคาร  ควบคุมตรวจสอบงานโยธา  เชน  
สะพาน  ถนน  ทอระบายนํ ้า  ทางเทา  คลอง  อาคาร  และสิ่งกอสรางอื่น ๆ สวนสาธารณะ  สํ ารวจขอมูล
การจราจร  สํ ารวจและทดลองวัสด ุ  ควบคุมตรวจสอบซอมแซมไฟฟาสวนสาธารณะ  ควบคุมการใชบ ํารุง
รักษาเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชของหนวยงานใหถูกตองตามหลักวิชาการงานรวบรวม
ขอมูลและสถิติ  งานสัญญา  งานจัดตกแตงสถานที่  ในงานพิธีทองถิ่น  งานราชพิธ ี  งานรัฐพิธี  เปน
กรรมการตรวจรับพัสดุ    เปนกรรมการควบคุมการกอสราง  เปนนายตรวจปองกันอัคคีภัย  เปนนายตรวจ
เวรยามสํ านักงาน  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่  เขารวมประชมุคณะกรรมการ
ตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจา
หนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่ง
การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษา  แนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล   และแกปญหาขัดของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                        1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ํารวจ
วิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม   วิศวกรรมกอสราง   สถาปตยกรรม  ผังเมือง  กอสราง         การ
จัดการงานกอสราง   หรือทางอ่ืนท่ี  ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได  และ

2. ไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6 หรือ ที ่ก.อบต.เทียบเทา  โดยปฏิบัติหนาที่ทางดานงานชาง
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.   มีความรูความช ํานาญในงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
2.   มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน
3.! มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
4.! มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทํ าแผนตารางทํ าการ (Speadsheet)
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หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก  ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานออกแบบและกอสราง  โดยควบคุมหนวยงาน
หลายหนวยและปกครองผูใตบังคับบัญชาจ ํานวนมากพอสมควร   และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและกอสรางงานโยธา  การวาง

โครงการส ํารวจวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการออกแบบ  วางผังหลัก  ออกแบบสถาปตยกรรม  ครุภัณฑ  และ
ออกแบบงานดานวิศวกรรมตาง ๆ ตลอดจนควบคุมการกอสรางและซอมแซมบ ํารุงรักษาและติดตามผลวิจัย
งานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการกอสราง  การประมาณราคา  จัด
พิมพแบบรูปรายการตาง ๆ ดํ าเนินการประกวดราคา  ทํ าสัญญาจาง  ควบคุมการกอสราง  และตรวจรับงาน
งวดเพ่ือเบิกจายเงิน พิจารณาขอขัดแยงตาง ๆ ในดานงานออกแบบและกอสราง  ใหบริการตรวจสอบแบบ  
รูปและรายการ  เปนท่ีปรึกษาในงานออกแบบและกอสรางขององคการบริหารสวนตํ าบล  เพื่อใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสอดคลองเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ ของเอกชนท่ีขอ
รับอนุญาตปลูกสราง  ตรวจทางแบบกอสรางดานชางโยธาและอาคาร  ควบคุมตรวจสอบงานโยธา  เชน  
สะพาน  ถนน  ทอระบายนํ ้า  ทางเทา  คลอง  อาคาร  และสิ่งกอสรางอื่น ๆ สวนสาธารณะ  สํ ารวจขอมูล
การจราจร  สํ ารวจและทดลองวัสด ุ  ควบคุมตรวจสอบซอมแซมไฟฟาสวนสาธารณะ  ควบคุมการใชบ ํารุง
รักษาเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชของหนวยงานใหถูกตองตามหลักวิชาการงานรวบรวม
ขอมูลและสถิติ  งานสัญญา  งานจัดตกแตงสถานที่  ในงานพิธีทองถิ่น  งานราชพิธ ี  งานรัฐพิธี  เปน
กรรมการตรวจรับพัสดุ  เปนกรรมการควบคุมการกอ เปนนายตรวจปองกันอัคคีภัย  เปนนายตรวจเวรยาม
ส ํานักงาน  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตาม
ท่ีไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และ
งบประมาณของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบ
คุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษา  แนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล   และแกปญหาขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักบริหารงานชาง  6  และ
2.! ไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2 ป  โดยจะ

ตองปฏิบัติราชการในตํ าแหนงนักบริหารงานชาง หรือไดปฏิบัติงานในตํ าแหนงนักบริหารงานทองถิ่นใน
ระดับเดียวกันหรือเปนผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที ่ก.อบต. กํ าหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานออกแบบและกอสราง 6 แลว

จะตองมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงาน  และปญหาดานการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคมของ
ประเทศ


