
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 

สายงาน    นายช่างสํารวจ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ   ท่ีปฏิบติังานทางช่างสํารวจซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั

เกี่ยวกบัการสํารวจเพ่ือหาระยะ  ระดบั  มุม  ลกัษณะและขนาดของภูมิประเทศ  การหาค่าพิกดัของจุด

ตําแหน่งต่าง ๆ  การทําบนัทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ   ท่ีได้จากการสํารวจ  การทําแผนท่ีแบบต่าง ๆ   

โดยอาศยัข้อมูลจากการสํารวจ  การสํารวจและคํานวณราคาท่ีดิน  ทรัพย์สิน  เพ่ืองานจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน

เป็นต้น  หรือตําแหน่งท่ีปฏิบติังานบริหารด้านช่างสํารวจในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ระดบั

แผนกและผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

    นายช่างสํารวจ 2 ระดบั 2  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

    นายช่างสํารวจ 3 ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

    นายช่างสํารวจ 4 ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

    นายช่างสํารวจ 5 ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

    นายช่างสํารวจ 6 ว ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

    นายช่างสํารวจ 7 ว ระดบั 7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างสํารวจ 2 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ  ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยทัว่ไปหรือ 

ตามคําสัง่หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้นปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบังานช่างสํารวจท่ีต้องใช้ 

ความละเอียดแม่นยําและเทคนิคพอสมควรตามท่ีได้รบัมอบหมาย  เช่น  วัดมุม  วัดระยะ  วัดระดบั  

ลกัษณะและขนาดของภูมิประเทศ  ช่วยหาค่าพิกดัของจุดตําแหน่งต่าง ๆ   วางหมุดหลกัฐานหรือท่ีหมาย 

ในการสํารวจ  ทําบนัทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ   ท่ีได้จากการสํารวจ  ซ่อมรับแก้เคร่ืองมือสํารวจ  

ทําแผนท่ีสํารวจและคํานวณธนาคารทรัพย์สิน เพ่ืองานจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1.  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างเทคนิควิศวกรรม 

สํารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ช่างสํารวจ  ช่างก่อสร้าง  ก่อสร้าง ช่างโยธาหรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่า 

ใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

2.  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างเทคนิควิศวกรรม 

สํารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ช่างสํารวจ  ช่างก่อสร้าง  ก่อสร้าง ช่างโยธา  หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่า

ใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 1.  มีความรู้ในงานช่างสํารวจอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

 2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจงัหวัด  กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบพนกังานเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ

และข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

 3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

 4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

 5.  มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 

 6.  มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ 

ในความรับผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างสํารวจ 3 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างสาํรวจท่ีมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สงูนกั  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั หรือปฏิบติังานช่างสํารวจท่ียากพอสมควร  

ภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้างและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรหรือมีความรบัผิดชอบไม่สูงนกัเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ 

โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  วัดมุม  วัดระยะ  วัดระดบั  ลกัษณะและขนาด

ของภูมิประเทศ  การหาค่าพิกดัของจุดตําแหน่งต่าง ๆ   ช่วยตรวจสอบบนัทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ   

ท่ีได้จากการสํารวจ  การซ่อม  ปรับแก้เคร่ืองมือสํารวจ  ช่วยตรวจสอบ  การทําแผนท่ีสํารวจและการ

คํานวณราคาทรัพยส์ินเพ่ืองานจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน  เป็นต้น  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก ่

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ติดต่อประสานงาน  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างสํารวจ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2 

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างสํารวจหรืองานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา 2 ปี  ให้เพ่ิมเป็น 3 ปี  สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรบั

ตําแหน่งนายช่างสํารวจ 2  ข้อ 1 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างสํารวจ 2  แล้ว  จะต้อง 

 1.  มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

 2.  มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล   วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างสํารวจ 4 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างสาํรวจท่ีมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือปฏิบติังานช่างสํารวจท่ียาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ

หรือภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง  หรือปฏิบติังานในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานช่างสํารวจ  โดยควบคุมตรวจสอบ

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบติังานท่ียากหรือมีความรบัผิดชอบสงูเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ  โดยปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างใดอย่างหน่ึงหลายอย่าง  เช่น  ควบคุมการสํารวจลกัษณะและขนาดของภูมิประเทศ  การหาค่าพิกดั

ของจุดตําแหน่งต่าง ๆ  การตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ   ท่ีได้จากการสํารวจ  การวาง

โครงสร้างแผนท่ีแบบต่าง ๆ   การตรวจสอบการเขียน  การลงเคร่ืองหมายและรายละเอียดต่าง ๆ   ในแผนท่ี 

ควบคุมการปรับแก้และการซ่อมเคร่ืองมือสํารวจ  ดําเนินการเกี่ยวกบัการกําหนดเงินค่าตอบแทนเพ่ืองาน

จดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน  เป็นต้น  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบ

ปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  ติดต่อประสานงาน  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน เช่น  ติดต่อ

ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไขติดตาม

ประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หรือปฏิบติังานตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างสํารวจ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างสํารวจหรืองานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

 2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างสํารวจ 2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า

ระดบั 2  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา 4 ปี  ให้เพ่ิมเป็น 5 ปี  สําหรับผู้มี

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างสํารวจ 2  ข้อ 1  
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- 2 - 

 

 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างสํารวจ 3  แล้ว  จะต้อง 

  1.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง  ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

  2.  มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรบัปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

  3.  มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

  4.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างสํารวจ 5 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างสาํรวจ  ซ่ึงมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานช่างสํารวจ  โดยควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือ

ปฏิบติังานช่างสํารวจท่ียากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบัตรวจสอบ  หรือปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ  โดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ควบคุมการสํารวจลกัษณะและขนาดของภูมิประเทศ  การ

หาค่าพิกดัของจุดตําแหน่งต่าง ๆ   การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ   ท่ีได้จาก

การสํารวจ  การตรวจสอบความถกูต้องในการสร้างแผนท่ี  ควบคุม  ตรวจสอบการปรับแก้และซ่อม

เคร่ืองมือสํารวจ  ดําเนินการเกี่ยวกบัการกําหนดเงินค่าตอบแทนเพ่ืองานจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน   เป็นต้น  

ฝึกอบรมและให้คําแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน  เช่น  ติดต่อ

ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล  และแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หรือ

ปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างสํารวจ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างสํารวจหรืองานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างสํารวจ 2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า

ระดบั 3  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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- 2 - 

 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างสํารวจ 4 แล้ว  จะต้อง 

  1.  มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

  2.  มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างสํารวจ 6 ว 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์หวัหน้าหน่วยงานระดบัฝ่ายหรือกอง  

ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ีงเป็น

ตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานช่างสํารวจ  

โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  

หรือปฏิบติังานช่างสํารวจในลกัษณะผู้ ชํานาญการหรือมีความรู้ความสามารถและความชํานาญเทียบได้

ในระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความรู้  ความสามารถ  ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูง 

เกี่ยวกบังานช่างสํารวจ  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ควบคุมการสํารวจ

ลกัษณะขนาดของภูมิประเทศ  ควบคุม ตรวจสอบการหาค่าพิกดัของจุดตําแหน่งต่าง ๆ   การตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ   ท่ีได้จากการสํารวจ  การตรวจสอบความถูกต้องในการ

สร้างแผนท่ี  ควบคุม  ตรวจสอบการปรับแก้และซ่อมเคร่ืองมือสํารวจ  ดําเนินการเกี่ยวกบัการกําหนดเงิน

ค่าตอบแทนเพ่ืองานจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน  เป็นต้น  ฝึกอบรม  และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมใน

คณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วน

ราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน  เช่น พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผนมอบหมาย

งาน  วินิจฉยัสัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลและ

แก้ปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยท่ีรับผิดชอบ  หรือปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างสํารวจ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5 

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ  หรือ 

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี  หรือ 
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  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างสํารวจ 2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า

ระดบั 4  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

/ ความรู้ …… 

- 2 - 

 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างสํารวจ 5 แล้ว  จะต้อง 

  1.  มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

   2.  มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3.  มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทําแผ่นตารางทําการ (Speadsheet) 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างสํารวจ 7 ว 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบท่ียากเป็น

พิเศษ  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ีงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานช่างสํารวจ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี

หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบติังานช่างสํารวจในลกัษณะ

ผู้ ชํานาญการพิเศษ หรือมีความรู้ความสามารถและความชํานาญเทียบได้ในระดบัเดียวกนั  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญการพิเศษเกี่ยวกบังานช่างสาํรวจ  โดยปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ควบคุมการสํารวจลกัษณะขนาดของภูมิประเทศ  ควบคุม 

ตรวจสอบการหาค่าพิกดัของจุดตําแหน่งต่าง ๆ   การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียด

ต่าง ๆ   ท่ีได้จากการสํารวจ  การตรวจสอบความถกูต้องในการสร้างแผนท่ี  ควบคุม  ตรวจสอบการ

ปรับแก้และซ่อมเคร่ืองมือสาํรวจ  ดําเนินการเกี่ยวกบัการกําหนดเงินค่าตอบแทนเพ่ืองานจดักรรมสิทธ์ิ

ท่ีดิน  เป็นต้น  ฝึกอบรม  และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบ

ปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  พิจารณา  ศึกษาวิเคราะห์  ทําความเห็น  สรุป  

รายงาน  เสนอแนะและดําเนินการปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบังานสํารวจ  เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รบัแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ

ส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน  เช่น พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  

มอบหมายงาน  วินิจฉยั  สัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตาม

ประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยท่ีรับผิดชอบ  หรือปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างสํารวจ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6 

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ  หรือ 

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างสํารวจ 2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า

ระดบั 5  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างสํารวจ

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างสํารวจ 6  แล้ว  จะต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสงัคมของ

ประเทศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ. กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 
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