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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานช่างโยธา

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสารวจ งานช่าง
รังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้าน
ช่างโยธา การคานวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงาน
ด้านช่างโยธา การให้ คาปรึกษาแนะน า หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติห น้าที่อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นายช่างโยธา
ระดับปฏิบัติงาน
นายช่างโยธา
ระดับชานาญงาน
นายช่างโยธา
ระดับอาวุโส

ก.อบต. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างโยธา

ชื่อตาแหน่ง

นายช่างโยธา

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขี ยนแบบ ก่ อสร้าง บ ารุงรั กษา โครงการก่ อ สร้ างต่ างๆ
เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ ไข และก าหนดรายละเอี ยดของงานให้ ต รงกั บ แบบรู ป และ
รายการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อานวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิ ควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา
สารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม
โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ทจี่ าเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
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 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างโยธา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างโยธา

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานด้านช่างโยธาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ส ารวจ เก็ บ รายละเอี ย ดด้ านวิศ วกรรมและสภาพแวดล้ อ มของพื้ น ที่ ก่ อสร้า ง
โครงการเพื่อการวางแผนและออกแบบ
1.2 ออกแบบ กาหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบารุงรักษา งานปรับปรุง และ
ซ่อมแซม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กาหนด
1.3 ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลัก
วิชาช่าง และมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ
1.4 ก าหนดแผนในการด าเนิ น งานก่ อ สร้ า ง งานบ ารุ ง รั ก ษา งานปรั บ ปรุ ง และ
ซ่อมแซมหรือตรวจการจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.5 ควบคุ ม ตรวจสอบงานก่ อ สร้ าง งานบ ารุงรัก ษา งานปรั บ ปรุ ง และซ่ อ มแซม
เพื่อให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
1.6 ติด ตาม ประเมิ น ผลการตรวจสอบสภาพสิ่ งก่อ สร้าง เพื่ อให้ เป็ น ไปตามความ
ต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กาหนด
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานโยธา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมิ น ผล และแก้ ไขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ งานโยธาใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่
รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ประสานงานในระดับกอง กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างโยธาหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับ
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
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
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างโยธา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างโยธา

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานด้านช่างโยธาค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่
จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงาน
ด้านช่างโยธาค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กาหนดแผนงานในการออกแบบ สารวจและคานวณโครงสร้าง ประมาณราคาค่า
ก่อสร้างและควบคุมงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี
1.2 ควบคุ ม การส ารวจ การออกแบบ การก่ อ สร้ าง การบ ารุ งรั ก ษาและค านวณ
โครงสร้างประมาณราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1.3 ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ในขณะดาเนินการ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
1.4 วางแผนงานในการส ารวจ ออกแบบ การก่อสร้าง การบ ารุงรักษาและค านวณ
โครงสร้าง ประมาณราคาก่อสร้างของโครงการต่างๆ เพื่อการจัดทางบประมาณ
1.5 ตรวจการจ้ างและจั ด เจ้ า หน้ า ที่ ไปควบคุ ม งานก่ อสร้ าง เพื่ อให้ งานบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานโยธา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชาเพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมิ น ผล และแก้ ไขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง านโยธาใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่
รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ประสานงานในระดับสูงกว่ากอง กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานช่างโยธา หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
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 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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