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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การวิศวกรรมโยธา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจ การออกแบบ การคํานวณ และการวางผังโครงสรางดานวิศวกรรมโยธา 
รวมท้ังการควบคุม และการดูแลการสราง การซอมแซม และการปรับปรุงงาน เชน อาคาร ถนน 
สะพาน และส่ิงปลูกสรางตางๆ ในสาขาวิศวกรรมโยธา รวมท้ังการศึกษา การคนควา การวิเคราะห
วิจัย การทดสอบเคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ ในสาขาวิศวกรรมโยธา การหาขอมูลและสถิติ
ตางๆ เพ่ือเปนหลักเกณฑ และมาตรฐานประกอบการควบคุม การดูแล และการตรวจสอบวินิจฉัย
งานวิศวกรรมโยธา ตลอดจนการประมาณราคา การกําหนดราคาดานวิศวกรรมโยธา การให
คําปรึกษาแนะนํา และการถายทอดความรูทางวิศวกรรมโยธาแกประชาชน และหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งงานดังกลาวตองอาศัยความรู และความเชี่ยวชาญท่ีอยูในประเภทตามท่ีกําหนดไว
สําหรับผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมโยธา และปฏิบัติ
หนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  วิศวกรโยธา  ระดับปฏิบัติการ 
  วิศวกรโยธา  ระดับชํานาญการ 
  วิศวกรโยธา  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  วิศวกรโยธา  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรโยธา 
ระดบัตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ และโครงสรางทางวิศวกรรมโยธาตางๆ เชน 

อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน เปนตน เพ่ือใหไดแผนผังโครงการ และโครงสรางท่ีถูกตอง 
เหมาะสม และสอดคลองตามมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา 

(2) สํารวจ วิเคราะห และคํานวณการปฏิบัติงานตางๆ ทางดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหสามารถ
ออกแบบและกําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ ในการปฏิบัติงาน
ดานวิศวกรรมโยธาท่ีถูกตอง และตรงมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(3) คํานวณโครงสรางทางวิศวกรรมโยธา ประมาณราคา และจัดทําราคากลาง เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการตั้งงบประมาณในการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาไดอยางเพียงพอ คุมคา 
และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(4) ศึกษา สํารวจ จัดทําเอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรมโยธา รวมท้ัง
ฐานขอมูลดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางาน
ดานวิศวกรรมโยธาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(5) ดําเนินการ และจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมโยธาตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ
สงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิด
ประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(6) ดูแลควบคุมการกอสราง การซอมแซม และการปรับปรุงโครงสราง อาคาร ถนน สะพาน 
และส่ิงปลูกสรางตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(7) วิเคราะห ทดลอง และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในงาน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือใหไดวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในงานวิศวกรรมโยธาท่ีมี
คุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐาน และขอกําหนดตามสัญญา 

(8) ใหความรูดานวิศวกรรมโยธาแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให
มีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
การปฏิบัติงาน 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิศวกรรมโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนการทํางานดานวิศวกรรมโยธาตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวาง

แผนการทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานวิศวกรรมโยธากับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานวิศวกรรมโยธาใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชีแ้จงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาในระดับเบ้ืองตนแกหนวยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน
และถูกตอง 

(14) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิต ิปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโยธา เพ่ือประกอบการพิจารณา การกําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 
และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรม
สุขาภิบาล  วิศวกรรมสํารวจ  หรือทางอื่นท่ี  ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
ได และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว. ) 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรโยธา 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ และการวางผังโครงการ และ

โครงสรางทางวิศวกรรมโยธาตางๆ เชน อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน เปนตน เพ่ือใหได
แผนผังโครงการ และโครงสรางท่ีถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามมาตรฐานงานวิศวกรรม
โยธา 

(2) ควบคุม และดูแลการสํารวจ การวิเคราะห และการคํานวณการปฏิบัติงานตางๆ ทางดาน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือใหสามารถออกแบบและกําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ อุปกรณ และ
วัสดุตางๆ ในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธาท่ีถูกตอง และตรงมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม และดูแลการคํานวณโครงสรางทางวิศวกรรมโยธา การประมาณราคา และการจัดทํา
ราคากลาง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาได
อยางเพียงพอ คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(4) ควบคุม และดูแลการศึกษา การสํารวจ การจัดทําเอกสาร และการสรุปรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานวิศวกรรมโยธา รวมท้ังฐานขอมูลดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานวิศวกรรมโยธาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(5) ควบคุม และดูแลการดําเนินการ และการจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมโยธา
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริมและสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(6) ควบคุม ติดตาม และดูแลการกอสราง การซอมแซม และการปรับปรุงโครงสราง อาคาร ถนน 
สะพาน และส่ิงปลูกสรางตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรง
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(7) ควบคุม และดูแลการวิเคราะห การทดลอง และการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ และ
เคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหไดวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชใน
งานวิศวกรรมโยธาท่ีมีคุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐาน และขอกําหนดตามสัญญา 

(8) ตรวจสอบสัญญาจางและงานกอสรางตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการแกไขสัญญาและรูปแบบงาน
กอสรางใหไดตามรูปแบบท่ีกําหนดไว เพ่ือใหการกอสรางมีคุณภาพสูงและใกลเคียงรูปแบบและ
ขอตกลงท่ีตกลงกันไวมากท่ีสุด 

(9) ใหความรูดานวิศวกรรมโยธาแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมี
ความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน 
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(10) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานวิศวกรรมโยธาของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานวิศวกรรมโยธากับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานวิศวกรรมโยธาใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมโยธาแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(17) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน    
วิศวกรรมโยธา เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดและไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. ) และกําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
สํารวจ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดและไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. ) 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรโยธา 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) รวมวางแนวทาง และกําหนดขอกําหนด รายละเอียด คุณสมบัติ และคุณลักษณะเฉพาะของ

เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ ในงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหไดเคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุ
ตางๆ ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกตองเหมาะสมกับการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาอยาง
สูงสุด 

(2) บริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมดานวิศวกรรมโยธาตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชน
แกประชาชน ชุมชน และสังคม 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ และการ
วางผังโครงการ และโครงสรางทางวิศวกรรมโยธาตางๆ เชน อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน 
เปนตน เพ่ือใหไดแผนผังโครงการ และโครงสรางท่ีถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตาม
มาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การวิเคราะห และการคํานวณการ
ปฏิบัติงานตางๆ ทางดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหสามารถออกแบบและกําหนดคุณลักษณะของ
เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ ในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธาท่ีถูกตอง และตรง
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการคํานวณโครงสรางทางวิศวกรรมโยธา การ
ประมาณราคา และการจัดทําราคากลาง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาไดอยางเพียงพอ คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การสํารวจ การจัดทําเอกสาร และการ
สรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรมโยธา รวมท้ังฐานขอมูลดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือ
เปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานวิศวกรรมโยธาใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการกอสราง การซอมแซม และการปรับปรุง
โครงสราง อาคาร ถนน สะพาน และส่ิงปลูกสรางตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางถูกตอง และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
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(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิเคราะห การทดลอง และการทดสอบ
คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหไดวัสดุ 
อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในงานวิศวกรรมโยธาท่ีมีคุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐาน 
และขอกําหนดตามสัญญา 

(9) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบสัญญาจางและงานกอสรางตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงควบคุม
การแกไขสัญญาและรูปแบบงานกอสรางใหไดตามรูปแบบท่ีกําหนดไว เพ่ือใหการกอสรางมี
คุณภาพสูงและใกลเคียงรูปแบบและขอตกลงท่ีตกลงกันไวมากท่ีสุด 

(10) ใหความรูดานวิศวกรรมโยธาแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมี
ความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน 

(11) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานวิศวกรรมโยธาท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(12) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(13) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(16) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธาของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและ

แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(17) ประสานงานดานวิศวกรรมโยธากับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานวิศวกรรมโยธาใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(18) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมโยธาแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4.  ดานบริการ 
(19) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(20) ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดาน
วิศวกรรมโยธาของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(21) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิศวกรรมโยธา เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

3. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
4. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
5. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิศวกรรมโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกรโยธา 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานวิศวกรรมโยธาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) บูรณาการ เชื่อมโยง และประยุกตแนวทางปฏิบัติท่ีเปนสากล (Best Practice) ในการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธาของหนวยงาน เพ่ือพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(3) กําหนดกลยุทธ และการรางนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ
เกี่ยวกับงานดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินการตางๆ ดานการโยธาบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

(4) กําหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธามีประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

(5) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธา 
เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
วิศวกรรมโยธา เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(7) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และสามารถใหบริการดานวิศวกรรมโยธาแกประชาชน และผูรับบริการไดอยาง
สอดคลองกับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(8) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(9) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(10) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(11) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(12) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(14) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานวิศวกรรมโยธา รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(15) ประสานงานดานวิศวกรรมโยธากับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานวิศวกรรมโยธาใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(16) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานวิศวกรรมโยธาแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาภายใตความรับผิดชอบใน

ระดับท่ีซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(18) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุน
ภารกิจดานวิศวกรรมโยธาขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(19) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิศวกรรมโยธา เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 




