
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ต าแหน่งประเภท   วิชาการ    
 

สายงาน     วิศวกรรมโยธา 
 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบและค านวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติ 
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้างในสาขา
วิศวกรรมโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าว
ข้างต้นนี้ต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่ก าหนดไว้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

  ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้  
   วิศวกรโยธา    ระดับปฏิบัติการ 
   วิศวกรโยธา    ระดับช านาญการ 
   วิศวกรโยธา    ระดับช านาญการพิเศษ 
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ต าแหน่งประเภท   วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมโยธา 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   วิศวกรโยธา 
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับปฏิบัติการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ค านวณ ประมาณราคา ควบคุม

งานก่อสร้าง งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอ านวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เก่ียวข้องกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.2 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  เสนอปรับปรุงงาน และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้
งานของอาคารหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

1.3 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ และโครงสร้างทางวิศวกรรม
โยธาต่างๆ เช่น อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน เป็นต้น เพ่ือให้ได้แผนผังโครงการ และโครงสร้างที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา 

1.4 ค านวณโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ประมาณราคา และจัดท าราคากลาง เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด 

1.5 ศึกษา ส ารวจ จัดท าเอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
โยธา รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมโยธา เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้าน
วิศวกรรมโยธาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

1.6 วิเคราะห์ ทดลอง และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่
ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ และ
เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อก าหนดตามสัญญา 

1.7 ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ ก าหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน 

1.8 ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 

1.9 ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง  บ ารุง  บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความปลอดภัย 
รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด 
 
 



 
1.10 ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานด้านวิศวกรรมโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมด าเนินการวาง

แผนการท างานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิศวกรรม
โยธาเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.2 ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น 
3.3 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรม

โยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม 

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้       
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  

วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมส ารวจ  และได้รับใบอนุญาตเป็น       
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมส ารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น        
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมส ารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น        
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 



 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

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 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  ระดับ 1 
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ ระดับ 1 
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน  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 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้  ระดับ 1 
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การคิดวิเคราะห์     ระดับ 1 
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   ระดับ 1 

 
 



 
ต าแหน่งประเภท   วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมโยธา 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   วิศวกรโยธา 
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับช านาญการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการวิศวกรรมโยธา 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความช านาญสูงในงานวิชาการวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก               
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ     
1.1 เสนอแนะนโยบายการปฏิบัติงาน การวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ  

แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

1.2 ควบคุม ดูแล ส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ค านวณ ประมาณ
ราคา ควบคุม งานก่อสร้าง งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอ านวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอ่ืน
ใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพ่ือให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.3 ควบคุม และดูแลการส ารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ และการวางผัง
โครงการ และโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาต่างๆ เช่น อาคาร ถนน สะพาน  ชลประทาน เป็นต้น เพ่ือให้ได้
แผนผังโครงการ และโครงสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา 

1.4 ควบคุม และดูแลการส ารวจ การวิเคราะห์ และการค านวณการปฏิบัติงานต่างๆ 
ทางด้านวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้สามารถออกแบบและก าหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุต่ างๆ 
ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาที่ถูกต้อง และตรงมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

1.5 ควบคุม และดูแลการค านวณโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา การประมาณราคา 
และการจัดท าราคากลาง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาได้
อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

1.6 ควบคุม และดูแลการศึกษา การส ารวจ การจัดท าเอกสาร และการสรุปรายงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุง และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น      

1.7 ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
 



 
1.8 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานส ารวจที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง 
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพ่ือก าหนดกฎ ระเบียบ 

มาตรฐาน มาตรการ ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.10 อ านวยการ ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและ

โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือให้มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 
1.11 ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความปลอดภัย 

รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพ่ือให้งานมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานและข้อก าหนด 

1.12 ถ่ายทอดความรู้ จัดท าคู่มือ ด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงาน วางโครงการ ก าหนดหลักสูตรและึกกอบรม  
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

1.13 ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ การทดลอง และการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงาน
วิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อก าหนดตามสัญญา 

1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ      
ที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนวางแผนงานหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรมต่างๆ ด้านวิศวกรรมโยธาของหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

3.  ด้านการประสานงาน                
3.1  ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน า

เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ประสาน
การท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ข้อคิดเห็นหรือ
ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.  ด้านการบริการ 
4.1 ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรม

โยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนแก่หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม 

4.2  ตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูล ท าสถิติ  ปรับปรุง จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 



 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานวิศวกรโยธา หรืองานอื่น

ที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี 
ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม โยธา หรืองานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ระดับ 2 
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ 2 
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  ระดับ 2 
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ ระดับ 2 
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน  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 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้  ระดับ 2 
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  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 การท างานเป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การคิดวิเคราะห ์     ระดับ 2 
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าแหน่งประเภท   วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมโยธา 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   วิศวกรโยธา 
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับช านาญการพิเศษ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการวิศวกรรม
โยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความช านาญในงานสูงมากในงานวิชาการวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ 

แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

1.2 ควบคุม ตรวจสอบการส ารวจ  ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย  ออกแบบ ค านวณ 
ประมาณราคา ควบคุม งานก่อสร้าง งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอ านวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรือ
งานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก เพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.3 ร่วมวางแนวทาง และก าหนดข้อก าหนด รายละเอียด คุณสมบัติ และคุณลักษณะ
เฉพาะของเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ในงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้ได้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ 
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกต้องเหมาะสมกับการด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาอย่างสูงสุด 

1.4 บริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมด้านวิศวกรรมโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดประโยชน์แก่
ประชาชน ชุมชน และสังคม 

1.5 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการส ารวจ การออกแบบ การเขียน
แบบ และการวางผังโครงการ และโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาต่างๆ เช่น อาคาร ถนน สะพาน  ชลประทาน 
เป็นต้น เพ่ือให้ได้แผนผังโครงการ และโครงสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานงาน
วิศวกรรมโยธา 

1.6 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการส ารวจ การวิเคราะห์ และการ
ค านวณการปฏิบัติงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้สามารถออกแบบและก าหนดคุณลักษณะของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาที่ถูกต้อง และตรงมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 
 



 
1.7 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการค านวณโครงสร้างทางวิศวกรรม

โยธา การประมาณราคา และการจัดท าราคากลาง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการด าเนินงาน
ด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

1.8 ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

1.9 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานส ารวจที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง 

1.10 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก เพ่ือ ก าหนด กฎ ระเบียบ 
มาตรฐาน มาตรการ ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.11 อ านวยการ ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือให้มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 

1.12 ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความปลอดภัย 
รวมถึงการแก้ไขสัญญาและแก้ไขแบบงานวิศวกรรมโยธา ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก เพ่ือให้งานมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

1.13 ถ่ายทอดความรู้ จัดท าคู่มือ ด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงาน วางโครงการ ก าหนดหลักสูตรและึกกอบรม  
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ       
ที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการวางแผน  
วางระบบและแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาของหน่วยงาน รวมทั้งประเมินผล

และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น 
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าด้านวิศวกรรมโยธาแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคล

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.  ด้านการบริการ 
4.1 ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรม

โยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากแก่หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม 

4.2 ตรวจสอบ วิเคราะห์  ประเมิน ข้อมูล  ปรับปรุง จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

4.3 จัดท าเอกสารวิชาการ ต ารา และคู่มือทางวิศวกรรมโยธา เพ่ือประกอบการเรียน
การสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 
 



 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และปฏิบัติงานวิศวกรโยธาหรืองานอื่น

ที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ ก.จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานวิศวกรโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลา
ที่ก าหนดด้วย 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

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 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  ระดับ 2 
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ ระดับ 3 
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะการสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ 3 
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้  ระดับ 3 
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ 3 
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 3 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 3 

  
 



3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การคิดวิเคราะห์     ระดับ 3 
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย   ระดับ 3 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท   วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมโยธา 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   วิศวกรโยธา 
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับเชี่ยวชาญ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการท่ียากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการท่ียากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ให้ความเห็นชอบ แบบ แผนผัง แบบก่อสร้าง รายการค านวณต่าง ๆ เพ่ือให้การ

ก่อสร้างตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานและมีประสิทธิภาพสูง 
1.2 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ

ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานวิศวกรรมโยธาที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.3 บูรณาการ เชื่อมโยง และประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล (Best Practice) 
ในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาของหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานด้าน
วิศวกรรมโยธาให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.4 ก าหนดกลยุทธ์ และการร่างนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทาง
ต่างๆเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้แน่ใจว่าการด าเนินการต่างๆ ด้านการโยธาบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

1.5 ก าหนดผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านผลผลิต และผลลัพธ์ที่ จะได้จากการด าเนินงานด้าน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.6 ก าหนดแนวทางการศึกษา วิจัย ทดสอบ และรับรองวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างและ
บูรณะซ่อมแซม เพ่ือให้งานก่อสร้าง ซ่อมแซมมีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 

1.7 วางมาตรการการตรวจสอบสัญญาจ้างและงานก่อสร้าง รวมถึงการแก้ไขสัญญา
และรูปแบบในกรณีที่งานก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบ เพ่ือให้การก่อสร้างมีคุณภาพสูงและ
ใกล้เคียงรูปแบบและข้อตกลงที่ตกลงกันไว้มากที่สุด 

1.8 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญทางวิศวกรรมโยธา และโครงสร้าง
พ้ืนฐานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อก าหนด 
 
 



1.9 วางแนวทางเพ่ือวางแผน ก าหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.10 เป็นผู้แทนของหน่วยงานในการเข้าประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในระดับชาติ 
เพ่ือชี้แจงตอบปัญหา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในงานวิชาการ 

1.11 ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการด าเนินการเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

2. ด้านการวางแผน  
        วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้งมอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพ่ือให้
การด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาบรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1   ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น 
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าด้านวิศวกรรมโยธาแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้ค าปรึกษาแนะน า ชี้แจงและตอบปัญหาที่ส าคัญทางวิศวกรรมโยธา  หรือ

อ านวยการถ่ายทอดึกกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

4.2 ก าหนดแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเป็นใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

4.3 จัดท าเอกสารวิชาการ ต ารา และคู่มือทางวิศวกรรมโยธา เพ่ือประกอบการเรียน
การสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ และ   
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และปฏิบัติงานวิศวกรรม

โยธา  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือด ารง
ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา หรืองาน
อ่ืนที่เกีย่วข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 
 
 
 
 
 
 
 



ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 4 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ระดับ 3 
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ 3 
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดบั 2 
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  ระดับ 2 
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ ระดับ 3 
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะการสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ 4 
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้  ระดบั 3 
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ 3 
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 4 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การคิดวิเคราะห์     ระดับ 4 
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย   ระดับ 4 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   ระดับ 4 

 

 


