ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิศวกรรมโยธา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบและคานวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หาข้อมูล
และสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการ
ก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขา
วิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กาหนดไว้
สาหรับผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตาแหน่ง ดังนี้
วิศวกรโยธา
ระดับปฏิบตั ิการ
วิศวกรโยธา
ระดับชานาญการ
วิศวกรโยธา
ระดับชานาญการพิเศษ
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมโยธา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรโยธา

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้า นวิศ วกรรมโยธา การตัด สินใจอยู่ภายใต้ก ารกากับ แนะนา และตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คานวณ ประมาณราคา ควบคุม
งานก่อสร้าง งานบารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอานวยความปลอดภัย หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารที่ทาการศาลยุติธรรม
และสานักงานศาลยุติธรรม อาคารบ้านพัก สิ่งปลูกสร้างอื่น หรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความ
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
1.3 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานสารวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบ
แผนที่ต่างๆ ที่ถูกต้อง
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ
1.6 ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บารุง บูรณะซ่อมแซมและอานวยความปลอดภัย รวมถึง
การแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกาหนด ข้อตกลง
1.7 ศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์
แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรื อโครงการตามที่ ได้ รั บมอบหมาย เพื่ อให้ การด าเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์
ที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้าน
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3.2 ประสานการท างานกั บที มงาน โครงการ หน่ วยงานภายใน หน่ วยงานภายนอก
ในกระบวนการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้สอบถามได้รับทราบข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์
สาหรับการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
4.2 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บเดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจและได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด
2. ได้ รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจและได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด
3. ได้ รั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจและได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ศ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ในการคานวณและออกแบบโครงสร้าง
1.1.2 มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางของงานโครงการ
1.1.3 มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้ทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะด้านการบริหารงานก่อสร้าง
2.2 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
2.3 ทักษะการใช้ภาษา
2.4 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมโยธา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรโยธา

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในด้านวิศวกรรมโยธา
ที่ มี ข อบเขตเนื้ อ หาของงานหลากหลายและขั้ น ตอนการท างานที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นค่ อนข้ างมาก
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงเกี่ยวกับงานในหน้าที่อ ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในด้านวิศวกรรมโยธา
ที่ มี ข อบเขตเนื้ อ หาของงานหลากหลายและขั้ น ตอนการท างานที่ ยุ่ งยากซั บ ซ้ อนค่ อนข้ างมาก
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ วางแนวทางการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการ ในด้าน
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและโครงการให้กับ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงานต่างๆ ในด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานอย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง หรื อหลายอย่ าง เพื่ อให้ การด าเนิ นงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกั บ
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.3 สารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คานวณ ประมาณราคา ควบคุม
งานก่อสร้าง งานบารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอานวยความปลอดภัย หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้ นฐานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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1.4 ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้ าง สภาพการใช้ ง านของอาคารหรื อ โครงสร้ า ง
พื้นฐานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
1.5 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสารวจที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่างๆ ที่ถูกต้อง
1.6 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามยุ่ ง ยากและซั บ ซ้ อ น เพื่ อ ก าหนด กฎ ระเบี ย บ
มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
1.7 อ านวยการ ศึ ก ษา วิ จั ย และทดสอบวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นงานด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ
1.8 ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บารุง บูรณะซ่อมแซมและอานวยความปลอดภัย รวมถึง
การแก้ ไ ขสัญ ญางานวิ ศวกรรมโยธาที่ มี ค วามยุ่ง ยากซั บ ซ้ อน เพื่ อ ให้ งานมี คุ ณ ภาพเป็ น ไปตาม
มาตรฐาน ข้อกาหนด ข้อตกลง
1.9 ศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์
แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ตามวัตถุประสงค์
3.2 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สอบถามได้รับทราบ
ข้อมูลและความรู้ที่เป็น ประโยชน์ สาหรับการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
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4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดท าเอกสาร คู่ มือ สื่ อในรู ปแบบต่างๆ เกี่ ยวกั บความรู้ ด้านวิ ศวกรรมโยธาและ
โครงสร้า งพื้น ฐาน แนวทางหรือ เทคนิค ในการปฏิบัติง านด้า นต่า งๆ เพื่อ เผยแพร่ก ารเรีย นรู้
สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
4.4 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรรมโยธา ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา ๖ ปี ให้ลด
เป็น ๔ ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒ หรือข้อ ๔
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น ๒ ปีสาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ที่เทียบได้ ไม่ต่ากว่าปริญญาเอก หรือกาหนดเวลา
๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี สาหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะปริญญาที่กาหนดให้ได้
รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี) และให้ลดเป็น ๔ ปี สาหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
หลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.3 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ในการคานวณและออกแบบโครงสร้าง
1.1.2 มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางของงานโครงการ
1.1.3 มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้ทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
2 มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะด้านการบริหารงานก่อสร้าง
2.2 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
2.3 ทักษะการใช้ภาษา
2.4 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมโยธา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรโยธา

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงมากในด้านวิศวกรรมโยธา
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงมากเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่หลากหลายในด้านวิศวกรรมโยธา ที่มีขอบเขตเนือ้ หา
ของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยต้องริเริ่ม ยกเลิก หรือกาหนด
ขั้น ตอนการทางาน ตลอดจนประยุก ต์ใ ช้ค วามรู้แ ละประสบการณ์ ใ นการกากับ ตรวจสอบ
การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ กากับ แนะนา ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการในด้าน
วิศวกรรมโยธาที่ต้องรับผิด ชอบในฐานะหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการกากับ ตรวจสอบ เสนอแนะ
แนวทางการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและโครงการให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงาน
ต่างๆ ในด้านวิศวกรรมโยธาที่หลากหลาย เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
1.3 สารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คานวณ ประมาณราคา ควบคุม
งานก่อสร้าง งานบารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอานวยความปลอดภัย หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับ วิศ วกรรมโยธาและโครงสร้า งพื้น ฐานที่มีค วามยุ่ง ยากและซับ ซ้ อ นมาก เพื่อ ให้เ ป็น ไปตาม
หลักวิชาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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1.4 ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้ าง สภาพการใช้ ง านของอาคารหรื อ โครงสร้ า ง
พื้นฐานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
1.5 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสารวจที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่างๆ ที่ถูกต้อง
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก เพื่อกาหนด กฎ ระเบียบ
มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
1.7 อ านวยการ ศึ ก ษา วิ จั ย และทดสอบวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นงานด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ
1.8 ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บารุง บูรณะซ่อมแซมและอานวยความปลอดภัย รวมถึง
การแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน ข้อกาหนด ข้อตกลง
1.9 ก ากั บ ดู แล ให้ ค าปรึ กษาแนะน า การศึ กษา วิ เคราะห์ การพั ฒนาระบบข้ อมู ล
สารสนเทศ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
และประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์ แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ การพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานในความรั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนงาน โครงการของ
หน่วยงาน มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหาร
ราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ตามวัตถุประสงค์
3.2 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมวินิจฉัย
ปัญหา แลกเปลี่ยนความเห็น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินการของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
3.3 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.4 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ

๑๓

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พื้นฐาน กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สอบถามได้รับทราบข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์สาหรับการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
งานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาและพัฒนางานวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ
เอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่
หรือผู้สนใจทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.4 เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงาน
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4.5 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

๑๔

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรรมโยธา ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. และเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ

๑๕

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ในการคานวณและออกแบบโครงสร้าง
1.1.2 มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางของงานโครงการ
1.1.3 มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
1.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.1.5 มีความสามารถในการวางแผนงาน และประเมินผล
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้ทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะด้านการบริหารงานก่อสร้าง
2.2 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
2.3 ทักษะการใช้ภาษา
2.4 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด

