
 

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
 

สายงาน                            ชางสาํรวจ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป
  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานขั้นตนทางดานชางสํารวจ   ซ่ึงมีลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจเพื่อหาระยะ  ระดับ  ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศทางพื้นดินและจากภาพถายทาง
อากาศและการทําบันทึกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ  ที่ไดจากการสํารวจ  การทําแผนที่แบบตาง ๆ  โดยอาศัย
ขอมูลจากการสํารวจ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

ชื่อและระดับตําแหนง
  ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตาํแหนง  ดังนี้  คือ 

    ชางสํารวจ 1 ระดับ 1 

    ชางสํารวจ 2 ระดับ 2 

    ชางสํารวจ 3 ระดับ 3 

    ชางสํารวจ 4  ระดับ 4 

                                                      ชางสํารวจ 5  ระดับ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ชื่อตําแหนง    ชางสาํรวจ 1 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับงานชางสํารวจทีไ่มยาก  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดหรือตาม
คําส่ัง  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถ่ีถวน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ชวยวัดระยะ  วัดระดับของภมูิประเทศ  วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการสํารวจทําบันทึก 

ขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ  ที่ไดจากการสํารวจ  ซอม  บํารุงรักษา  จดัเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ 
ที่ใชในการปฏิบัติงาน  ชวยทาํแผนที่สํารวจ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรนกัเรียนนายสิบแผนที่ หรือ 

  2.   ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางสํารวจ ชางกอสราง 
ชางโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ด 
   

ความรูความสามารถที่ตองการ
  1.  มีความรูในงานชางสํารวจอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 

2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย   
กฎ  ระเบยีบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ 

ปฏิบัติงานในหนาที ่
  4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
  5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ชื่อตําแหนง    ชางสาํรวจ  2 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานชางสํารวจที่คอนขางยาก  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทัว่ไป หรือตามคําส่ัง  หรือ
แบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานชางสาํรวจ  เชน  วัดระยะ  วัดมุม  วัดระดับของภมูิประเทศ  
วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการสํารวจ  ทําบันทึกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดจากการสํารวจ  ซอม  
บํารุงรักษา  เบกิจาย  จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชและอปุกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน  ทําแผนที่สํารวจและ
คํานวณราคาทรัพยสินเพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางสํารวจ  1  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่ ก.อบต.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 2 ป  ใหเพิ่มเปน 3 ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางสํารวจ 1ขอ 1 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางสํารวจ  1  แลว  จะตองมีความสามารถในการ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



 

ชื่อตําแหนง    ชางสาํรวจ 3 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานชางสํารวจที่คอนขางยากพอสมควร  ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง  และอาจไดรับ
มอบหมายใหควบคุมตรวจสอบปฏิบัติงานของเจาหนาที่จํานวนหนึ่งดวย  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากพอสมควรเกี่ยวกับงานชางสํารวจ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  เชน  วัดระยะ วัดมุม  วัดระดับลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ  วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายใน
การสํารวจ  ชวยตรวจสอบบันทึกขอมูลและรายละเอียดตาง  ๆ  ที่ไดจากการสํารวจ  ซอมบํารุงรักษา  เบิกจาย
จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน  ชวยตรวจสอบการทําแผนที่  สํารวจและคํานวณ
ราคาทรัพยสินเพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  เปนตน  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางสํารวจ 1  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2  หรือที่ ก.อบต. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไม
นอยกวา 1  ป   
 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางสํารวจ 2  แลว  จะตอง 
  1.  มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งของประเทศไทย 

  2.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตผุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อตําแหนง    ชางสาํรวจ 4 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานชางสํารวจ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง  หรือปฏิบัติงานชางสํารวจที่คอนขางยากมาก  โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับ
ตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานชางสํารวจโดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  วัดระยะ  วัดมุม  วัดระดับ  ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ  วางหมุด
หลักฐานหรือที่หมายในการสํารวจ  ตรวจสอบ  บันทึกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ  ที่ไดจากการสํารวจตรวจสอบ
การเขียน   การลงเครื่องหมายและรายละเอียดตาง ๆ  ในแผนที่  ควบคุมการซอม  ปรับ  แกเครื่องมือสํารวจ
ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดเงินคาตอบแทนเพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  เปนตน  ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะผูชวยหัวหนางาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนําปรบัปรุงแกไข  ตดิตาม
ประเมินผล  และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานทีรั่บผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
  1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางสํารวจ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3  หรือที่ ก.

อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอืน่ที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

                   2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางสาํรวจ 1 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ  2  หรือที่ ก.

อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  4  ปโดยจะตองปฏิบัตริาชการเกี่ยวกบังานชางสํารวจหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางสํารวจ 3  แลว  จะตอง 
  1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนดานตาง ๆ  ของสวนราชการที่สังกัด 



  2.  มีความสามารถในการจดัทําแผน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

  3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อตําแหนง    ชางสาํรวจ 5 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมหีนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตาํแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทยีบ
ไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานชางสํารวจ  โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือปกครองผูอยู
ใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง  หรือปฏิบัติงานชางสํารวจทีค่อนขางยากมาก  โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ
หรือภายใตการตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่ยาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานชางสํารวจโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  วัดระยะ  วัดมุม  วัดระดับ  ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ  วางหมุดหลักฐานหรือที่
หมายในการสํารวจ  ตรวจสอบ  บันทึกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ  ที่ไดจากการสํารวจตรวจสอบการเขียน   การ
ลงเครื่องหมายและรายละเอียดตาง ๆ  ในแผนที่  ควบคุมการซอม  ปรับ  แกเครื่องมือสํารวจดําเนินการเกี่ยวกับการ
กําหนดเงินคาตอบแทนเพื่องานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน  เปนตน  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนางาน ระดับแผนก นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยงัทําหนาที่
ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรงุแกไข  ติดตาม
ประเมินผล  และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานทีรั่บผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางสํารวจ 1 และไดดาํรงตําแหนงในระดับ 4  หรือที่ 

 ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสาํรวจหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางสํารวจ 1 และไดดาํรงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ  3   

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  4  ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสาํรวจหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางสํารวจ 4  แลว  จะตอง 
  1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนดานตาง ๆ  ของสวนราชการที่สังกัด 



  2.  มีความสามารถในการจดัทําแผน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

5. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพวิเตอร 
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