
มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
 

สายงาน     วิศวกรรมโยธา 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมโยธาซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ออกแบบและคํานวณดานวิศวกรรมโยธา  การคนควา  การวิเคราะห  วิจัย  ทดสอบ  หาขอมูลและสถิติตาง ๆ เพื่อเปน
หลักเกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา  การวางโครงการกอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธา  ใหการ
ปรึกษาแนะนําหรือควบคุมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและ
วางโครงการผังเมือง  วิเคราะห  วิจัย  คนควา  ออกแบบแปลนแผนผัง  ตลอดจนปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับการ
วางโครงการ  จัดทําและดําเนินการผังเมือง  ซ่ึงงานดังกลาวขางตนนี้ตองมีลักษณะขนาด  หรืออยูในประเภทตามที่กําหนดไว
สําหรับผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  ซ่ึง
ตําแหนงตาง ๆ  เหลานี้มีลักษณะจําเปนตองใชผูมีความชํานาญในวิชาการวิศวกรรมโยธา  หรือผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา 
 

ชื่อและระดับของตาํแหนง 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตาํแหนงดังนี้  คอื 

             วิศวกรโยธา 3  ระดับ 3 

             วิศวกรโยธา 4  ระดับ 4 

             วิศวกรโยธา 5  ระดับ 5 

             วิศวกรโยธา 6  ระดับ 6 

             วิศวกรโยธา 7  ระดับ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

ชื่อตําแหนง     วิศวกรโยธา 3 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับงานวิศวกรรมโยธาและผังเมือง  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับ 

มอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ชวยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและคํานวณ  พิจารณาการตรวจสอบ  คนควา  ทดลอง  วิเคราะห
และวิจัย  วางโครงการกอสราง  ใหคําปรึกษาแนะนําในงานวิศวกรรมโยธา  เชน  อาคาร  โรงงานอุตสาหกรรม  ถนน  สะพาน  
ทาเทียบเรือ  อูเรือหรือคานเรือ  กําแพงคันดิน  โครงสรางสําหรับรองรับถังน้ํา  ถังน้ํามัน  ถังเก็บของไหล  อุโมงคสาธารณะ
และสํารวจออกแบบ  วิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมืองเพื่อวางโครงการดานสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และระบบคมนาคมและการขนสง  ประเภททางหลวง สนามบิน  ทางวิ่ง  สระวายน้ําสาธารณะ  งานผลิต
น้ําประปา  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน   

วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสํารวจ  หรือทางอื่นที่  ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. )  หรือ 

2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน   
วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสํารวจ หรือทางอื่น  ที่  ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. )  

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในวิชาการวิศวกรรมโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที ่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย กฎ   

ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ 

อยางยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
 

 
 



 
 
 
 

ชื่อตําแหนง     วิศวกรโยธา 4 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมืองที่คอนขางยากมาก  ซ่ึงตองใชความรูความชํานาญ
คอนขางสูงมาก   และปฏิบัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่คอนขางยากมาก  ซ่ึงตองใชความรูความชํานาญคอนขางสูงมาก  โดยถือปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  การออกแบบและคํานวณ  พิจารณาการตรวจสอบ  คนควา  ทดลอง  วิเคราะห
และวิจัย  วางโครงการกอสราง  ใหคําปรึกษาแนะนําในงานวิศวกรรมโยธา  เชน  อาคาร  โรงงานอุตสาหกรรม  ถนน  สะพาน  
ทาเทียบเรือ  อูเรือหรือคานเรือ  กําแพงคันดิน  โครงสรางสําหรับรองรับถังน้ํา  ถังน้ํามัน  ถังเก็บของไหล  อุโมงคสาธารณะ
และสํารวจออกแบบ  วิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมืองเพื่อวางโครงการดานสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และระบบคมนาคมและการขนสง  ประเภททางหลวงเทศบาล  สนามบิน  ทางวิ่ง  สระวายน้ําสาธารณะ งาน
ผลิตน้ําประปา  เปนตนและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

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  ใหคําปรึกษาแนะนํา  และเสนอ 

แนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ชื่อตําแหนง     วิศวกรโยธา 5 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน    
รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง    โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ยากมาก  ซ่ึงตองใชความรูความชํานาญงานสูงมาก  และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง  ซ่ึงตองใชความรูความชํานาญขางสูงมาก  โดยปฏิบัติหนาที่อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  การออกแบบและคํานวณ  พิจารณาการตรวจสอบ  คนควา  ทดลอง  วิเคราะหและวิจัย  
วางโครงการกอสราง  ใหคําปรึกษาแนะนําในงานวิศวกรรมโยธา  เชน  อาคาร  โรงงานอุตสาหกรรม  ถนน  สะพาน  ทาเทียบ
เรือ  อูเรือหรือคานเรือ  กําแพงคันดิน  โครงสรางสําหรับรองรับถังน้ํา  ถังน้ํามัน  ถังเก็บของไหล  อุโมงคสาธารณะและ
สํารวจออกแบบ  วิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมืองเพื่อวางโครงการดานสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และระบบคมนาคมและการขนสง  ประเภททางหลวง  สนามบิน  ทางวิ่ง  สระวายน้ําสาธารณะ งานผลิต
น้ําประปา  เปนตนและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที่ติดตอประสานงาน  
วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ตดิตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3  และไดดํารงตําแหนงระดับ 4  หรือที่ ก.อบต. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 

ไมนอยกวา 1 ป   
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 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. มีความเขาใจในหลักการบรหิารงานบุคคล 

2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศและแผนงานของอบต. 

3. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 
 

ชื่อตําแหนง     วิศวกรโยธา 6 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบักอง   ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสงู   
หรือในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตําแหนงทีม่ีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดยีวกัน    
รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง    โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวน 

พอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาในลักษณะผูชํานาญการหรอืผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงาน 

เทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมืองในลักษณะผูชํานาญการ  โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  เชน  การออกแบบและคํานวณ  พิจารณาการตรวจสอบ  คนควา  ทดลอง  วิเคราะหและวิจัย  วางโครงการ 

กอสราง  ใหคําปรึกษาแนะนําในงานวิศวกรรมโยธา  เชน  อาคาร  โรงงานอุตสาหกรรม  ถนน  สะพาน  ทาเทียบเรือ  อูเรือ
หรือคานเรือ  กําแพงคันดิน  โครงสรางสําหรับรองรับถังน้ํา  ถังน้ํามัน  อุโมงคสาธารณะและตรวจโครงการดาน
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบคมนาคม  การขนสง  เปนตน  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนงานที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที่ติดตอประสานงาน  
วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ตดิตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3   และไดดํารงตําแหนงระดับ 5  หรือที่ ก.อบต. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมแลว 

ไมนอยกวา 1 ป   
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 4 หรือ 



ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกีย่วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโยธา 5  แลว  จะตอง 
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet) 

 

ชื่อตําแหนง     วิศวกรโยธา 7 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบักอง   ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสงู  หรือ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตาํแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทยีบไดระดับเดยีวกัน    
 รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง    โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวน
พอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาในลักษณะผูชํานาญการหรอืผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบได
ระดับเดยีวกัน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมืองในลักษณะผูชํานาญการ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  เชน  การออกแบบและคํานวณ  พิจารณาการตรวจสอบ  คนควา  ทดลอง  วิเคราะหและวิจัย  วางโครงการ
กอสราง  ใหคําปรึกษาแนะนําในงานวิศวกรรมโยธา  เชน  อาคาร  โรงงานอุตสาหกรรม  ถนน  สะพาน  ทาเทียบเรือ  อูเรือ
หรือคานเรือ  กําแพงคันดิน  โครงสรางสําหรับรองรับถังน้ํา  ถังน้ํามัน  อุโมงคสาธารณะและตรวจโครงการดาน
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบคมนาคม  การขนสง  เปนตน  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนงานที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที่ติดตอประสานงาน  
วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ตดิตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3   และไดดํารงตําแหนงระดับ 6  หรือที่ ก.อบต. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมแลว 



ไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 5 หรือ 

ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกีย่วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโยธา 6  แลว  จะตองมีความรูความเขาใจ 

ในนโยบายของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคมของประเทศและมีความเชีย่วชาญงานในหนาที่ 
 


