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         แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
      องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแมน่า 
 อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

    ประจ าปีงบประมาณ 2564 
นายรัชวัฒน์ชัย  ชาญโพธิ์ 

          ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
 ต าแหน่งเลขท่ี 39-3-05-4701-001 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน  นายช่างโยธา 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน    นายช่างโยธา 
ประเภท/ระดับ    ท่ัวไป/อาวุโส 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   กองช่าง 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  งานก่อสร้างและงานออกแบบและควบคุมอาคาร 
ช่ือต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
ประเภท/ระดับ     อ านวยการ/ระดับต้น 
 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้องก ากับ
แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความ
ช านาญงานด้านช่างโยธาปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ีค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ
มอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ี มีประสบการณ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานด้านช่างโยธาปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาท่ีค่อนข้างยากและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
ก. ด้านการวางแผน 
 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

1 ส ารวจเก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีก่อสร้างโครงการเพื่อการวางแผน
และออกแบบ 

2 ออกแบบก าหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษางานปรับปรงุและซ่อมแซมเพื่อให้เป็นไป
ตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีก าหนด 

3 ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการโดยแยกราคาวัสดุค่าแรงงานตามหลักวิชาช่างและมาตรฐาน
เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ 

4 ก าหนดแผนในการด าเนินงานก่อสร้าง งานบ ารุงรกัษา งานปรับปรุง และซ่อมแซมหรือตรวจการจ้าง
เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
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ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

5 ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุงและซ่อมแซมเพื่อให้ถูกต้องตามแบบรูป
และรายการและมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 

6 ติดตามประเมินผลการตรวจสอบสภาพส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและ
อยู่ภายใต้งบประมาณท่ี ก าหนด 

7 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมายและระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานโยธา 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ข. ด้านการก ากับดูแล 
 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

1 ก ากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

2 วางแผนประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ งานโยธาในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ค. ด้านการบริการ 
ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

1 ให้ค าแนะน าสนับสนุนด้านวิชาการตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาท่ีรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาหน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนท่ัวไปเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความช านาญด้านงานโยธาแก่ผู้ท่ีสนใจ 

2 ประสานงานในระดับกองกับหน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนท่ัวไปเพื่อขอความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในงานโยธาและแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ี ได้รับมอบหมาย 

 

ส่วนที่  4  ความรู้ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 
2 

3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 2 
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2 
5. ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน 2 
6. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 2 
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ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 
2. ทักษะการประสานงาน 2 
3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 2 
4. ทักษะการบริหารข้อมูล 2 

 

สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์    ระดับ 3 
2.การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 3 
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  ระดับ 3 
4.การบริการเป็นเลิศ    ระดับ 3 
5.การท างานเป็นทีม    ระดับ 3 
 

สมรรถนะประจ าสายงาน 

1. การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย  ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์   ระดับ 2 
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในอาชีพ ระดับ 2 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2 

 

ส่วนที่  5 คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ สถาปัตยกรรม หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา 
ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ 
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  ก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอื่นท่ี 
ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 
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ส่วนที่  6  ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งต้ัง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   
ระดับช านาญงาน 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน และ  
1. เคยด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างโยธาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ี 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับ ผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือด ารงต าแหน่งอย่างอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างโยธา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดด้วย  
 
ระดับ อาวุโส 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน และ  
1. เคยด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน และปฏิบัติงานช่างโยธา หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือด ารงต าแหน่งอย่างอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างโยธาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ีก าหนดด้วย  
 
 
ส่วนที่  7  ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี ้
 ต าแหน่งในสายงานนี้มีช่ือและระดับของต าแหน่งดังนี้  
นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน  
นายช่างโยธา ระดับช านาญงาน  
นายช่างโยธา ระดับอาวุโส 
 
ส่วนที่  8 การลงนาม 

 
ลงช่ือ     ผู้จัดท ำ   ลงช่ือ    ผู้ตรวจสอบ                  
         (นำงสำวน  ำทิพย์  ไกรเมฆ)             (นำยยุทธนำ  หมื่นอนันต์) 

                       นักทรัพยำกรบุคคล                ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
 

ลงช่ือ     ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ    ผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
           (นำงสำวมะลิวัลย์  นันตะวงศ์)             (นำยรัชวัฒน์ชัย  ชำญโพธิ์)                
               ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                         นำยช่ำงโยธำ 
 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติ 
(นำงปรำณี  อินทร์โฉม) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
วันท่ี  1  ตุลาคม  2563 

 


