
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                              นายชางสาํรวจ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป
  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานทางชางสํารวจซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการสํารวจเพื่อหาระยะ  ระดับ  มุม  ลักษณะและขนาดของภูมปิระเทศ  การหาคาพิกัดของจุดตําแหนง
ตาง ๆ  การทําบันทึกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ  ที่ไดจากการสํารวจ  การทําแผนที่แบบตาง ๆ  โดยอาศัยขอมูล
จากการสํารวจ  การสํารวจและคํานวณราคาที่ดิน  ทรัพยสิน  เพื่องานจดักรรมสิทธิ์ที่ดินเปนตน  หรือตําแหนงที่
ปฏิบัติงานบริหารดานชางสาํรวจในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ระดับแผนกและผูชวยหวัหนาหนวยงาน
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

ชื่อและระดับของตาํแหนง
  ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตาํแหนงดังนี้  คอื 

    นายชางสํารวจ 2 ระดับ 2 

    นายชางสํารวจ 3 ระดับ 3 

    นายชางสํารวจ 4 ระดับ 4 

    นายชางสํารวจ 5 ระดับ 5 

    นายชางสํารวจ 6 ระดับ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชื่อตําแหนง    นายชางสาํรวจ 2 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับงานชางสํารวจ  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรอืตามคําส่ัง
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏบิัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
  

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  เปนเจาหนาทีข่ั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกีย่วกับงานชางสํารวจทีต่องใชความละเอียด 

แมนยําและเทคนิคพอสมควรตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน  วัดมุม  วัดระยะ  วดัระดับ  ลักษณะและขนาดของภูมิ
ประเทศชวยหาคาพิกัดของจดุตําแหนงตาง ๆ  วางหมุดหลักฐานหรือทีห่มายในการสาํรวจ  ทําบันทกึขอมูลและ
รายละเอียดตาง ๆ  ที่ไดจากการสํารวจ  ซอมรับแกเครื่องมือสํารวจ  ทําแผนที่สํารวจและคํานวณธนาคาร
ทรัพยสินเพื่องานจัดกรรมสทิธิ์ที่ดิน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                          1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิค
วิศวกรรมโยธา ชางกอสราง กอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได หรือ 

                          2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิค
วิศวกรรมโยธา ชางกอสราง กอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา   หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ
 1.  มีความรูในงานชางสํารวจอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   และกฎหมาย  

กฎ  ระเบยีบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
 3.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที ่
 4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
 5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 
 6.  มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกีย่วกับระเบยีบและวิธีการปฏบิัติงานที่อยูในความ 

รับผิดชอบ 
 

 

 



 
 

ชื่อตําแหนง    นายชางสาํรวจ 3 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางสาํรวจที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก  

หรือปฏิบัติงานชางสํารวจทีย่ากพอสมควร  ภายใตการกํากับตรวจสอบบางและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
 ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรหรือมีความรบัผิดชอบไมสูงนักเกีย่วกับงานชางสํารวจโดยปฏิบัติ

หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เขน  วัดมุม  วัดระยะ  วดัระดับ  ลักษณะและขนาดของภูมปิระเทศ  
การหาคาพิกดัของจุดตําแหนงตาง ๆ  ชวยตรวจสอบบันทึกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ  ที่ไดจากการสํารวจ  
การซอม  ปรับแกเครื่องมือสํารวจ  ชวยตรวจสอบ  การทําแผนที่สํารวจและการคํานวณราคาทรัพยสินเพื่องาน
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  เปนตน  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดบัรองลงมา  ติดตอ
ประสานงาน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางสํารวจ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.

อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัตริาชการเกี่ยวกบังานชางสํารวจหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 2 ป  ใหเพิ่มเปน 3 ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชาง
สํารวจ 2  ขอ 1 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางสํารวจ 2  แลว  จะตอง 
 1.  มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทย 

 2.  มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล   วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อตําแหนง    นายชางสาํรวจ 4 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางสาํรวจที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือ

ปฏิบัติงานชางสํารวจที่คอนขางยากมาก  โดยไมจาํเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการกํากบัตรวจสอบ
บาง  หรือปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับแผนกซึ่งมีหนาทีค่วามรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  
หรือในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงทีม่ีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดยีวกัน รับผิดชอบงานชางสํารวจ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือปกครองผูอยู
ใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่งและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
 ปฏิบัติงานที่คอนขางยากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานชางสํารวจ  โดยปฏิบตัิหนาที่

อยางใดอยางหนึ่งหลายอยาง  เชน  ควบคมุการสํารวจลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ  การหาคาพิกัดของจดุ
ตําแหนงตาง ๆ  การตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ  ที่ไดจากการสํารวจ  การวางโครงสรางแผนที่แบบ
ตาง ๆ  การตรวจสอบการเขยีน  การลงเครือ่งหมายและรายละเอียดตาง ๆ  ในแผนที่ควบคุมการปรบัแกและการ
ซอมเครื่องมือสํารวจ ดําเนนิการเกี่ยวกับการกําหนดเงินคาตอบแทนเพือ่งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  เปนตน  ให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ติดตอประสานงาน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไขติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
 1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนายชางสํารวจ 2  และไดดํารงตาํแหนงในระดบั 3  หรือ

ที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

 2.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนายชางสํารวจ 2  และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 
2  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัตริาชการเกี่ยวกบังานชางสํารวจหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 4 ป  ใหเพิ่มเปน 5 ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนายชางสํารวจ 2  ขอ 1  

 



 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 

  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางสํารวจ 3  แลว  จะตอง 
  1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง  ๆ  ของสวนราชการที่สังกัด 

  2.  มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

  3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  4.  มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ชื่อตําแหนง    นายชางสาํรวจ 5 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมหีนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมาก  หรือในฐานะหวัหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีหนาทีค่วามรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานชางสํารวจ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานชางสํารวจที่ยากมาก  โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับ
ตรวจสอบ  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานชางสํารวจ  โดยปฏิบตัิหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ควบคุมการสํารวจลักษณะและขนาดของภมูิ ประเทศ  การหาคาพิกัด
ของจุดตําแหนงตาง ๆ  การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ  ที่ไดจากการสํารวจ  การ
ตรวจสอบความถูกตองในการสรางแผนที่  ควบคุม  ตรวจสอบการปรับแกและซอมเครื่องมือสํารวจ  ดําเนินการ
เกี่ยวกับการกําหนดเงนิคาตอบแทนเพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนตน  ฝกอบรมและใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดบัรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่  และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ตดิตาม
ประเมินผล  และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
  1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนายชางสํารวจ 2  และไดดํารงตาํแหนงในระดบั 4  หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

  2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนายชางสํารวจ 2  และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 
3  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ
   นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางสํารวจ 4 แลว  จะตอง 
   1.  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 



2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพวิเตอร 
 

ชื่อตําแหนง    นายชางสาํรวจ 6 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัฝายหรือกอง  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงานซี่งเปนตาํแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานเทียบไดระดบัเดียวกัน  รับผิดชอบงานชางสํารวจ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีห่รือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานชางสํารวจในลกัษณะผูชํานาญการ
หรือมีความรูความสามารถและความชํานาญเทียบไดในระดับเดยีวกันและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางสาํรวจในลกัษณะผูชํานาญการ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  เชน  ควบคมุการสํารวจลักษณะขนาดของภูมิประเทศ  การหาคาพิกดัของจุดตําแหนงตาง ๆ  
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ  ที่ไดจากการสํารวจการตรวจสอบความถูกตองใน
การสรางแผนที่  ควบคุม  ตรวจสอบการปรับแกและซอมเครื่องมือสํารวจ  ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดเงิน
คาตอบแทนเพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  เปนตน  ฝกอบรม  และใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัตงิานแก
เจาหนาที่ระดบัรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที่
กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาทีแ่ละงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  
ติดตอประสานงาน  วางแผนมอบหมายงาน  วินจิฉัยส่ังการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุง
แกไข  ติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยที่รับผิดชอบดวย 

 ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
 1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนายชางสํารวจ 2  และไดดํารงตาํแหนงในระดบั 5 หรือ

ที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจ  หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป  หรือ 

  2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนายชางสํารวจ 2  และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 
4  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัตริาชการ เกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 



 
 
 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
   นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางสํารวจ 5 แลว  จะตอง 
   1.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 

    2.  มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
3.  มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet) 
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