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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

จัดการงานช่าง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านการช่างต่างๆ เช่น งาน
ช่างโยธา งานช่างก่อสร้าง งานช่างสารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเทคนิค งานช่างเครื่ องกล งานช่างโลหะ งาน
ช่างเครื่องยนต์ งานชลประทาน งานไฟฟ้าสาธารณะ งานสถาปัตยกรรม งานประปาท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทาทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นและ
ทะเบี ยนสิ่ งก่อสร้างท้องถิ่น การออกแบบทางด้านการช่าง การคานวณทางด้านการช่าง การวางโครงการ
ก่อสร้าง การสารวจ และรังวัดที่ดิน และที่สาธารณะ การควบคุมดูแล ตรวจสอบติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนา
ปรั บ ปรุ งแก้ ไข ซ่อ มแซม บ ารุ งรั ก ษาในงานด้ านการช่างต่ างๆ เช่น ถนน สะพาน ทางระบายน้า ทางเท้ า
แหล่ งน้ าสาธารณะ อาคาร ประปาท้ อ งถิ่ น ไฟฟ้ าสาธารณะ สิ่ งก่ อ สร้าง และสิ่ งสาธารณประโยชน์ อื่ น ๆ
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งควบคุม การใช้ บารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ
เครื่ อ งใช้ ข องหน่ ว ยงานให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ การด าเนิ น การฝึ ก อบรม สั ม มนา ศึ ก ษา ดู ง าน
และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดาเนินงานที่เกี่ยวกับงานด้านการช่างต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักจัดการงานช่าง
ระดับปฏิบัติการ
นักจัดการงานช่าง
ระดับชานาญการ
นักจัดการงานช่าง
ระดับชานาญการพิเศษ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานช่าง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานช่าง

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต้น ที่ ต้ องใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านการจัดการงานช่างต่างๆ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึก ษา วิเคราะห์ เก็บ รวบรวมข้ อมู ล เกี่ ยวกั บ งานด้ านการช่ างต่ างๆ เช่น การ
ออกแบบทางด้านการช่าง การคานวณทางด้านการช่าง การวางโครงการก่อสร้าง การสารวจและรังวัด ที่ดิน
และที่สาธารณะส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กาหนด
1.2 ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซม บารุงรักษาในงานด้านการช่างต่างๆ เช่น
ถนน สะพาน ทางระบายน้า ทางเท้า แหล่งน้าสาธารณะ ประปาท้องถิ่น ไฟฟ้าสาธารณะ อาคาร สิ่งก่อสร้าง
และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
1.3 ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการช่างต่าง ๆ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้การปฏิบัติงานรวดเร็วและสามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการจัดการงานช่าง การทางานของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานทางานด้านจัดการงานช่างร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ด้านจัดการงานช่าง ข้อเท็จจริงแก่บุคคล
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้า ใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการช่างต่างๆ ในความ
รับผิดชอบระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้รับข้อมูลความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์และถูกต้องตามข้อเท็จจริง
4.2 อบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้าน
การช่างต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในงานด้านการช่าง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ก่ อ สร้ า ง โยธา ส ารวจ ไฟฟ้ า เครื่ อ งกล การจั ด การงานก่ อ สร้ า ง วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมก่ อ สร้ า ง
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ก่ อ สร้ า ง โยธา ส ารวจ ไฟฟ้ า เครื่ อ งกล การจั ด การงานก่ อ สร้ า ง วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมก่ อ สร้ า ง
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ก่ อ สร้ า ง โยธา ส ารวจ ไฟฟ้ า เครื่ อ งกล การจั ด การงานก่ อ สร้ า ง วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมก่ อ สร้ า ง
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 1
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 1
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1

3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง ในด้ านการ
ช่างต่างๆ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสู งในด้านการจัดการงานช่างต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องที่ยากและมีความซับซ้อน
เกี่ ย วกั บ งานด้ า นการช่ า งต่ า งๆ เช่ น การออกแบบทางด้ า นการช่ า ง การค านวณทางด้ า นการช่ า ง
การวางโครงการก่อสร้าง การสารวจและรังวัด ที่ดินและที่สาธารณะส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่กาหนด
1.2 ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซม บารุงรักษาในงานด้านการช่างต่างๆ
เช่ น ถนน สะพาน ทางระบายน้ า ทางเท้ า แหล่ ง น้ าสาธารณะ อาคาร ประปาท้ อ งถิ่ น ไฟฟ้ าสาธารณะ
สิ่งก่อสร้าง และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ก ากั บ ดู แ ล บ ารุ งรั ก ษาเครื่ อ งจั ก ร ยานพาหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ในการ
ปฏิ บั ติ งานให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิช าการ และอยู่ ในสภาพพร้อ มใช้ งาน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานรวดเร็ว และ
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
1.4 วิเคราะห์ และแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิเคราะห์ รายงาน
เกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลด้านการช่างต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.5 ก ากั บ ดู แ ล ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานในโครงการต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ท ราบ
ผลการดาเนินงานและนามาแก้ไขปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
1.6 ส่งเสริม ควบคุม กากับ พัฒนามาตรฐานการบังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร การก่อสร้าง การใช้ที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การจัดการด้านการช่างต่างๆ เป็นไป
ตามกฎหมายที่กาหนด

2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดาเนินการวางแผนการจัดการงานช่าง การทางานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานด้านจัดการงานช่างร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็น
และคาแนะนาเบื้องต้น แก่ส มาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้น ด้านจัดการงานช่างแก่สมาชิกในทีมงานหรือ
บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการช่างต่างๆ ในความ
รับผิดชอบระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้รับข้อมูล ความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์และถูกต้องตามข้อเท็จจริง
4.2 อบรมให้ ค วามรู้ และประชาสั ม พั น ธ์แ ละเผยแพร่ข้ อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ งาน
ด้านการช่างต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในงานด้านการช่าง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานช่าง ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานด้านการช่างต่างๆ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น
4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานช่าง ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็ น ๒ ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานช่าง ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓ หรือตาแหน่งอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ากว่า ตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานด้านการช่างต่าง ๆ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 2
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 2
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 2
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
ระดับ 2
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 2
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 2
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 2

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานช่าง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานช่าง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านจัดการ
งานการช่างต่างๆ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านจัดการงานการช่างต่างๆ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ ยาก
มาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแนวทาง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้ อมูล เรื่องที่ยากและ
มีความซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านการช่างต่างๆ เช่น การออกแบบทางด้านการช่าง การคานวณทางด้านการช่าง
การวางโครงการก่อสร้าง การสารวจและรังวัด ที่ดินและที่สาธารณะส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่กาหนด
1.2 ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซม บารุงรักษาในงานด้านการช่างต่างๆ
เช่ น ถนน สะพาน ทางระบายน้ า ทางเท้ า แหล่ งน้ าสาธารณะ ประปาท้ อ งถิ่ น ไฟฟ้ าสาธารณะ อาคาร
สิ่งก่อสร้าง และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ตามหลักวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ก ากั บ ดู แ ล บ ารุ งรั ก ษาเครื่ อ งจั ก ร ยานพาหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ในการ
ปฏิ บั ติ งานให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิช าการ และอยู่ ในสภาพพร้อ มใช้ งาน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานรวดเร็ว และ
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
1.4 วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิเคราะห์
รายงานเกี่ ย วกับ การดาเนิ น งาน หรื อรายงานการรวบรวมข้อมู ล ด้านการช่างต่างๆ เพื่ อให้ การปฏิ บัติ งาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.5 วางแนวทาง ประเมินผลการดาเนินงานในโครงการต่างๆ เพื่อให้ ทราบผลการ
ดาเนินงานและนามาแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
1.6 วางระบบ และกาหนดแนวทางการส่งเสริม ควบคุม กากับ พัฒนามาตรฐานการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การก่อสร้าง การใช้ที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
จัดการด้านการช่างต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด

2. ด้านการวางแผน
วางแผนด้ านจั ด การงานช่ างต่ า ง ๆ หรือ ร่ว มด าเนิ น การวางแผนงาน โครงการของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการมอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานด้านจัดการงานช่างต่าง ๆ โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ
ผู้ปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการช่างต่างๆ ในความ
รับผิดชอบระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ได้รับข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และถูกต้องตามข้อเท็จจริง
4.2 ให้คาปรึกษา และอานวยการในการถ่ายทอดความรู้ในงานด้านการช่างต่างๆ และ
การปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 กากับ ดูแล ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่
มีความชานาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานช่าง ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงานด้านการช่างต่างๆ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทีย บได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยปฏิบัติงานด้านการช่างต่างๆ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาดังกล่าวด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3

2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการสืบสวน
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.8 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.9 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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