มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิศวกรรมโยธา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมโยธาซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ออกแบบและคํานวณดานวิศวกรรมโยธา การคนควา การวิเคราะห วิจยั ทดสอบ หาขอมูลและสถิตติ า ง ๆ เพือ่ เปนหลัก
เกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการกอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธา ใหการปรึกษา
แนะนําหรือควบคุมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและวางโครงการผัง
เมือง วิเคราะห วิจยั คนควา ออกแบบแปลนแผนผัง ตลอดจนปรับปรุงแกไขเพือ่ ใหสอดคลองกับการวางโครงการ จัดทํา
และดําเนินการผังเมือง ซึ่งงานดังกลาวขางตนนี้ตองมีลักษณะขนาด หรืออยูใ นประเภทตามทีก่ าหนดไว
ํ
สาหรั
ํ บผูป ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ ตําแหนงตาง ๆ เหลานี้มี
ลักษณะจําเปนตองใชผูมีความชํานาญในวิชาการวิศวกรรมโยธา หรือผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธา
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

วิศวกรโยธา 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและผังเมือง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชวยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและคํานวณ พิจารณาการตรวจสอบ คนควา ทดลอง วิเคราะห
และวิจัย วางโครงการกอสราง ใหคําปรึกษาแนะนําในงานวิศวกรรมโยธา เชน อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน
ทาเทียบเรือ อูเ รือหรือคานเรือ กําแพงคันดิน โครงสรางสําหรับรองรับถังนํา้ ถังนํ้ามัน ถังเก็บของไหล อุโมงคสาธารณะ
และสํารวจออกแบบ วิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมืองเพื่อวางโครงการดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และระบบคมนาคมและการขนสง ประเภททางหลวง สนามบิน ทางวิ่ง สระวายนํ้าสาธารณะ งานผลิตนํา้
ประปา เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. ) หรือ
2.! ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ หรือทางอื่น ที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. )
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการวิศวกรรมโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

วิศวกรโยธา 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมืองที่คอนขางยากมาก ซึ่งตองใชความรูความชํานาญคอน
ขางสูงมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่คอนขางยากมาก ซึ่งตองใชความรูความชํานาญคอนขางสูงมาก โดยถือปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การออกแบบและคํานวณ พิจารณาการตรวจสอบ คนควา ทดลอง วิเคราะห
และวิจัย วางโครงการกอสราง ใหคําปรึกษาแนะนําในงานวิศวกรรมโยธา เชน อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน
ทาเทียบเรือ อูเ รือหรือคานเรือ กําแพงคันดิน โครงสรางสําหรับรองรับถังนํา้ ถังนํ้ามัน ถังเก็บของไหล อุโมงคสาธารณะ
และสํารวจออกแบบ วิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมืองเพื่อวางโครงการดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และระบบคมนาคมและการขนสง ประเภททางหลวงเทศบาล สนามบิน ทางวิ่ง สระวายนํ้าสาธารณะ งาน
ผลิตนําประปา
้
เปนตนและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 และไดดํารงตําแหนงระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโยธา 3 แลว จะตอง
1.! มีความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนงานที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และเสนอ
แนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

วิศวกรโยธา 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูใ ตบงั คับ
บัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ยากมาก ซึ่งตองใชความรูความชํานาญงานสูงมาก และปฏิบัติหนา
ที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั งิ านวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง ซึ่งตองใชความรูความชํานาญขางสูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การออกแบบและคํานวณ พิจารณาการตรวจสอบ คนควา ทดลอง วิเคราะหและวิจยั วาง
โครงการกอสราง ใหคําปรึกษาแนะนําในงานวิศวกรรมโยธา เชน อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ทาเทียบเรือ
อูเรือหรือคานเรือ กําแพงคันดิน โครงสรางสําหรับรองรับถังนํา้ ถังนํ้ามัน ถังเก็บของไหล อุโมงคสาธารณะและสํารวจออก
แบบ วิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมืองเพื่อวางโครงการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
ระบบคมนาคมและการขนสง ประเภททางหลวง สนามบิน ทางวิ่ง สระวายนํ้าสาธารณะ งานผลิตนําประปา
้
เปนตนและ
ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของ
ในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 และไดดํารงตําแหนงระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
วิศวกร 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโยธา 4 แลว จะตอง
1.! มีความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและแผนงานของอบต.
3.! มีความรูค วามสามารถในการใชคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวน
พอสมควร หรือปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาในลักษณะผูชานาญการหรื
ํ
อผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมืองในลักษณะผูชานาญการ
ํ
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน การออกแบบและคํานวณ พิจารณาการตรวจสอบ คนควา ทดลอง วิเคราะหและวิจยั วางโครงการ
กอสราง ใหคําปรึกษาแนะนําในงานวิศวกรรมโยธา เชน อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ทาเทียบเรือ อูเ รือ
หรือคานเรือ กําแพงคันดิน โครงสรางสําหรับรองรับถังนํ้า ถังนํ้ามัน อุโมงคสาธารณะและตรวจโครงการดาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคม การขนสง เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตาม
ที่ไดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของ
ในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 และไดดํารงตําแหนงระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมแลว
ไมนอยกวา 1 ป
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโยธา 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูท างคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet)

ชื่อตําแหนง

วิศวกรโยธา 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนพอ
สมควร หรือปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาในลักษณะผูชานาญการหรื
ํ
อผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบได
ระดับเดียวกัน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมืองในลักษณะผูชานาญการ
ํ
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน การออกแบบและคํานวณ พิจารณาการตรวจสอบ คนควา ทดลอง วิเคราะหและวิจยั วางโครงการกอ
สราง ใหคําปรึกษาแนะนําในงานวิศวกรรมโยธา เชน อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ทาเทียบเรือ อูเ รือหรือ
คานเรือ กําแพงคันดิน โครงสรางสําหรับรองรับถังนํา้ ถังนํ้ามัน อุโมงคสาธารณะและตรวจโครงการดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และระบบคมนาคม การขนสง เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตง
ตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของ
ในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 และไดดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 5 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโยธา 6 แลว จะตองมีความรูความเขาใจ
ในนโยบายของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและมีความเชี่ยวชาญงานในหนาที่

