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ัดสินใจหรือแกปญหาในเบื้องตน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   

แข็งแรง ปลอ

ร การจารจรและขนสง เพื่อชวยประสานการกูภัยและพิจารณาสั่งการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของ 

โรงงานอุตส

และแหลงน้ํา

ากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของทองถ่ินและการมีสวนรวมในงานวิศวกรรม และการจัดการกับ

หลักเกณฑท

การประกอบกิจการ เพื่อใหการประกอบกิจการเปนไปตามกฎหมายหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดไว 

ประเภท     กลุมวิชาชีพเฉพาะ 
 
ื่อตําแหนง           วิศวกร ช

 

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานโดยใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางานที่เกี่ยวกับวิศวกรรม ภายใตการ

กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ หรือปฏิบัติงานซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน 
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานวิชาชีพดานวิศวกรรมปฏิบัติงานที่ตอง
ต
 
 ลักษณะงา ภาพของงาน นทีต่องปฏิบตัิและคุณ

1. ดานการปฏบิัติการ 
(1) ตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ โครงสราง รายการคํานวณ รูปแบบทางวิศวกรรมตางๆ 

ในงานที่รับผิดชอบใหถูกตองตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อใหเกิดความมั่นคง 
ดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

าน (2) หาขอมูลและตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลกรณีเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม สถ
ประกอบกา

(3) สํารวจ ออกแบบ วิเคราะห คนควา ทดลอง และตรวจสอบการใชพลังงานในอาคารและ
าหกรรมตาง ๆ เพื่อการอนุรักษ ประหยัดและความปลอดภัยในการใชพลังงานของประเทศ 
 (4) สํารวจ ออกแบบ วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบปริมาณน้ํา คุณภาพน้ํา ระบบประปา 
ธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติการอนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
(5) สาธิตและถายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาวิธีการสาธิตและถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับงาน

วิศวกรรม และการจัดการสิ่งแวดลอม โดยประยุกตเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภูมิปญญาทองถ่ินและ
เทคโนโลยีส
ส่ิงแวดลอม 

(6) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ดูแล การประกอบกิจการ เพื่อใหการดําเนินงานถูกตองตาม
ี่วางไว 
(7) ตรวจสอบการขอจดทะเบียน การแจง การขออนุญาต ตั้ง ขยาย ยาย ยกเลิก ตอใบอนุญาต 
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ผลิตและสอบ

 
ื่องมือ และอุปกรณวิทยาศาสตร ระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร และเครื่องจักรกล เพื่อการผลิตและการพัฒนา

และปรับป ํางาน 
 

ี่ รับผิดชอบ หรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือ 
าน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลเพื่อใหเปนไป

ตามเปาหม

ะเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง และใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตน
ือสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการ

ดําเนินงาน าย 

ใน

ุนภารกิจของสวนงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนด
การตาง ๆ 

ไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรม   
อัตราเงินเดือ
ความรูความ

3. ........................................................................................................................................ 
4. ........................................................................................................................................ 
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(8) ปฏิบัติงาน กํากับ ดแูลการซอมบํารุงรักษา ตรวจสอบ แกไขปญหาในงานซอมบํารุงรักษา 
เทียบ เครื่องมือ และอุปกรณวิทยาศาสตร ระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร และเครื่องจักรกล เพื่อให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (9) ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล ตรวจสอบขอมูล ออกแบบ และกําหนดรูปแบบรายการ

เคร
รุงประสิทธิภาพการท

2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท

โครงการของหนวยงานหรือสวนง
ายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

 

3. ดานการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานรวมกัน ทั้งภายในและภายนอก ทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
(2) ช้ีแจงและใหรายล

แกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหร
ตามที่ไดรับมอบหม

 

4. ดานการบรกิาร 
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ

ระดับเบื้องต หน  รืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูประกอบการหนวยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชน 

(2) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมตางๆ เพื่อใหสอดคลองและสนับสน
นโยบาย แผนงานหลักเกณฑ มาตร

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบได
น    ตามที่ ก.บ. กําหนด 
สามารถที่สวนงานกําหนด 
1. ........................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................ 
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 วิศวกร (ชํานาญการ) 

ิงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและ
ความชํานาญในงานสูงมากในงานวิชาการวิศวกรรม ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก และ

ลักษณะงาน

สราง รายการคํานวณรูปแบบ

(2) ประเมินผลการตรวจสอบขอมูลกรณีเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม สถาน

ใชพลังงานของประเทศ 

ศวกรรม และการ

มินผลการตรวจสอบความเห็นการขอจดทะเบียน การแจง การขออนุญาต ตั้งขยาย  ยาย 
ั

) ประเมินผลปญหาในงานซอมบํารุงรักษา ผลิตและสอบเทียบ เครื่องมือ และอุปกรณ
วิทยาศาสตร า ระบบสื่อสาร และเครื่องจักรกล เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภา

 

ประเภท      กลุมวิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อตําแหนง   
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัต

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ทีต่องปฏิบตัิและคุณภาพของงาน 

1. ดานการปฏบิัติการ 
(1) ประเมินผลจากการตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ โครง

ทางวิศวกรร  มตาง ๆ ในงานที่รับผิดชอบ ใหถูกตองตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการและมาตรฐานสากล 
เพื่อใหเกิดความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ประกอบการ การจารจรและขนสง เพื่อชวยประสานการกูภัยและพิจารณาสั่งการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของ 

(3) ประเมินผล การคนควา ทดลอง และตรวจสอบการใชพลังงานในอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ เพื่อการอนุรักษ ประหยัดและความปลอดภัยในการ

(4) กํากับดูแลและประเมินผลการตรวจสอบปริมาณน้ํา คุณภาพน้ํา ระบบประปา และแหลงน้ํา
ธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติการอนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

(5) ประเมินผลวิธีการในการสาธิตและถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานวิ
จัดการสิ่งแวดลอม โดยประยุกตเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยีสากลเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของทองถ่ินและการมีสวนรวมในงานวิศวกรรม และการจัดการกับสิ่งแวดลอม 

(6) ประเมินผลการตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ดูแล การประกอบกิจการ เพื่อใหการดําเนินงาน 
ถูกตองตามหลักเกณฑที่วางไว 

(7) ประเ
ยกเลิก ตอใบ ญอนุ าต การประกอบกิจการ เพื่อใหการประกอบกิจการเปนไปตามกฎหมายหลกเกณฑ และ
เงื่อนไขที่กําหนดไว 

(8
ระบบไฟฟ พ 
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(9)  
ระบบไฟฟ ะเครื่องจักรกล เพื่อการผลิตและการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของสวนงานมอบหมายงาน แกไขปญหาใน

การปฏิบัต ลเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

ทธิ์ตามที่กําหนดไว 
(2) ช้ีแจง ใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆเพื่อเปนประโยชนและ

เกิดความร งานรวมกัน 
 

รับผิดชอบ ใน

ารจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมตาง ๆ เพื่อให
กิจของสวนงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน 

คุณสมบัติ

 
โดยจะตอ ี่สวนงานตนสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่

า 1 ป 
ี่ ก.บ. กําหนด 

อัตราเงินเดือ
ความรูความ

2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
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ประเมินผลขอมูล ออกแบบ และกําหนดรูปแบบรายการ เครื่องมือ และอุปกรณวิทยาศาสตร

า ระบบสื่อสาร แล

2. ดานการวางแผน 

ิงานและติดตามประเมินผ

3. ดานการประสานงาน 
(1) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือสวน

งานอื่นเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤ

วมมือในการดําเนิน

4. ดานการบรกิาร 
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมตาง ๆ ที่อยูในความ

ระดับที่ซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูประกอบการสวนงานอื่น หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชน 

(2) กํากับ ดูแลก
สอดคลองแ ะสนับสนุนภารล
หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

 

เฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร ระดับปฏิบัติการ และ 
2. เคยดํารงตําแหนงประเภทระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา 9 ป กําหนดเวลา 9 ป ใหลดเปน 

5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร ระดับปฏิบัติการ ที่มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท และให
ลดเปน 2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรระดับปฏิบัติการ ที่มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก

งปฏิบัติงานวิศวกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามท
ิบัติมาแลวไมนอยกวความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏ

3. มีผลงานที่ผานเกณฑ ตามท
น    ตามที่ ก.บ. กําหนด 
สามารถที่สวนงานกําหนด 
1. .......................................................................................................................................... 


