
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน          ช่างสํารวจ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานขัน้ต้นทางด้านช่างสํารวจ ซ่ึงมีลกัษณะงาน

ท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการสํารวจเพ่ือหาระยะ ระดบั ลกัษณะและขนาดของภูมิประเทศทางพืน้ดินและจาก

ภาพถ่ายทางอากาศและการทําบนัทึกข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีได้จากการสํารวจ การทําแผนท่ีแบบ 

ต่าง ๆ  โดยอาศยัข้อมูลจากการสํารวจ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   ช่างสํารวจ  1   ระดบั  1 

   ช่างสํารวจ  2   ระดบั  2 

   ช่างสํารวจ  3   ระดบั  3 

   ช่างสํารวจ  4   ระดบั  4 

   ช่างสํารวจ 5   ระดบั  5 
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ช่ือตําแหน่ง    ช่างสํารวจ  1 
 

ตําแหน่งประเภท    ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานช่างสํารวจท่ีไม่ยาก  ภายใต้การกํากบั ตรวจสอบโดยใกล้ชิด

หรือตามคําสัง่  หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยูอ่ย่างแน่ชดัหรือละเอียดถีถ้่วน และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ช่วยวัดระยะ วัดระดบัของภูมิประเทศ วางหมุดหลกัฐานหรือท่ีหมายในการสํารวจ  

ทําบนัทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ   ท่ีได้จากการสํารวจ ซ่อม บํารุงรกัษา เบิกจ่ายจดัเก็บรักษาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน ช่วยทําแผนท่ีสํารวจ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบตัรนกัเรียนนายสบิแผนท่ี  หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้ทางช่างสํารวจ ช่างก่อสร้าง  

ช่างโยธา หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานช่างสํารวจอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก ่

การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 
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ช่ือตําแหน่ง    ช่างสํารวจ  2 
 

ตําแหน่งประเภท    ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานช่างสํารวจท่ีค่อนข้างยาก  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป หรือตามคําสัง่ 

หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากกบังานช่างสาํรวจ เช่น วัดระยะ วัดมุม วัดระดบัของภูมิประเทศ 

วางหมุดหลกัฐาน หรือท่ีหมายในการสํารวจ ทําบนัทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีได้จากการสํารวจ

ซ่อม  บํารุงรักษา เบิกจ่าย จดัเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน ทําแผนท่ี

สํารวจและคํานวณราคาทรัพย์สิน  เพ่ืองานจดักรรมสทิธ์ิท่ีดิน เป็นต้นและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างสํารวจ 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 1 หรือท่ี  

ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างสํารวจหรืองานอื่นท่ี 

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2  ปี ให้เพ่ิมเป็น 3 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งช่างสํารวจ 1 ข้อ 1 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัช่างสํารวจ  1  แล้ว จะต้องมีความสามารถ

ในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง    ช่างสํารวจ  3 
 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานช่างสํารวจท่ียากพอสมควร  ภายใต้การกาํกบั ตรวจสอบบ้าง และอาจได้รบั

มอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึงด้วย และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง เช่น วัดระยะ วัดมุม วัดระดบัลกัษณะและขนาดของภูมิประเทศวางหมุดหลกัฐานหรือท่ี

หมายในการสํารวจ  ช่วยตรวจสอบบนัทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีได้จากการสํารวจ ซ่อม

บํารุงรักษา เบิกจ่าย จดัเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน ช่วยตรวจสอบ การ 

ทําแผนท่ีสํารวจ และคํานวณราคาทรัพย์สนิเพ่ืองานจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมาและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างสํารวจ 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2 หรือท่ี   

ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ หรืองานอื่นท่ี 

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัช่างสํารวจ 2 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกจิ และสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

  2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    ช่างสํารวจ  4 
 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงหรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

เทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานช่างสํารวจ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี  

หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  หรือปฏิบติังานช่างสํารวจท่ีค่อนข้างยากมาก  โดยไม่

จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้างและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกบังานช่างสาํรวจโดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น วัดระยะ วัดมุม วัดระดบั ลกัษณะของขนาดของภูมิประเทศ 

วางหมุดหลกัฐานหรือท่ีหมายในการสํารวจ ตรวจสอบ บนัทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีได้จากการ

สํารวจ ตรวจสอบการเขียน การลงเคร่ืองหมายและรายละเอียดต่าง ๆ  ในแผนท่ี ควบคุมการซ่อม ปรับแก้

เคร่ืองมือสํารวจ ดําเนินการเกี่ยวกบัการกําหนดเงินค่าตอบแทนเพ่ืองานจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน  เป็นต้น  

ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไข ติดตาม

ประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างสํารวจ 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3 หรือ 

ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่าปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างสํารวจ 1 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั   

2  หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ  หรือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

 

 



- 2 - 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัช่างสํารวจ  3  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    ช่างสํารวจ  5 
 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมากหรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานช่างสํารวจ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี 

หรือปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานช่างสาํรวจท่ีค่อนข้างยากมาก  โดย 

ไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกบังานช่างสํารวจโดยปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น วัดระยะ วัดมุม วัดระดบั ลกัษณะของขนาดของภูมิประเทศ  

วางหมุดหลกัฐานหรือท่ีหมายในการสํารวจ ตรวจสอบ บนัทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีได้จากการ

สํารวจ ตรวจสอบการเขียน การลงเคร่ืองหมายและรายละเอียดต่าง ๆ   ในแผนท่ี ควบคุมการซ่อม ปรับแก้

เคร่ืองมือสํารวจ ดําเนินการเกี่ยวกบัการกําหนดเงินค่าตอบแทนเพ่ืองานจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน  เป็นต้น  

ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไข ติดตาม

ประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างสํารวจ 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 หรือ 

ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่าปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างสํารวจ 1 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั   

3  หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ  หรือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัช่างสํารวจ  4  แล้ว  จะต้อง 

  1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

  2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ. กําหนดเม่ือวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 
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