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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน สํารวจ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานข้ันตนทางดานชางสํารวจ ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจเพ่ือหาระยะ ระดับลักษณะและขนาดของภูมิประเทศทางพ้ืนดินและจาก
ภาพถายทางอากาศและการทําบันทึกขอมูล และรายละเอียดตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจ การทําแผนท่ี
แบบตางๆ โดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางสํารวจ ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางสํารวจ ระดับชํานาญงาน 
  นายชางสํารวจ ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สํารวจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางสํารวจ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานดานการสํารวจ ไดแก สํารวจ รังวัด คํานวณ วัดระยะ วัดมุม วัดระดับ ลักษณะของ

ขนาดของภูมิประเทศ รังวัดโดยใชเทคโนโลยีชั้นสูง หาคาพิกัดจากดาวเทียม GPS วางหมุด
หลักฐานหรือท่ีหมายในการสํารวจ พรอมท้ังตรวจสอบ บันทึกขอมูลและรายละเอียดตางๆ ท่ี
ไดจากการสํารวจ ใหมีความถูกตองเท่ียงตรงและสามารถนําผลของการสํารวจมาใชในการ
ออกแบบ และประมาณราคาวัสดุท่ีจะใชในการกอสราง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและอยู
ภายในงบประมาณท่ีกําหนด 

(2) คํานวณ ตรวจสอบ และจัดทําแผนท่ีและแผนผัง เพ่ือใหมีความถูกตอง เปนไปตามแบบท่ี
กําหนด และสามารถนําไปใชประโยชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) ตรวจสอบ และปรับแกเคร่ืองมือและอุปกรณในงานสํารวจ เชนกลองวัดมุม กลองระดับ 
พรอมท้ังแกไข ซอมแซม เพ่ือลดคาความผิดพลาดในการสํารวจรังวัด ใหไดความถูกตอง
เท่ียงตรง และมีอุปกรณและเคร่ืองมือพรอมใชงานอยูเสมอ 

(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดเงินคาตอบแทนในงานจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือใหการจาย
คาตอบแทนการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการเวนคืนท่ีดิน เปนไปโดยถูกตอง ยุติธรรม  

(5) ปรับปรุงขอมูลดานแผนท่ีในงานสํารวจใหมีความทันสมัยอยูเสมอ พรอมท้ังดูแลจัดแผนท่ีให
เปนระเบียบ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนําไปใชงาน 

(6) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษาโครงการกอสรางตางๆ เพ่ือใหตรงตามหลัก
วิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณท่ีไดรับ 

(7) ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(8) ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามท่ีไดรับมอบหมาย 
พรอมรายงานความกาวหนาของงาน  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

(9) สอบราคา และจัดทําราคากลางวัสดุ อุปกรณตางๆ ในงานโยธา เพ่ือใชประกอบในการจัดทํา
งบประมาณ 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสํารวจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2.  ดานบริการ 
(12) ใหคําปรึกษา แนะนําท้ังในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะท่ัวไปแกบุคลากรทุกสายงาน  

เพ่ือใหบุคลากรมีความรู  ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
(13) ติดตอประสานกับหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนท่ี หรือไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไม

ต่ํากวานี้ทางชางสํารวจ  ชางกอสราง ชางโยธา หรืองานอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ  
เทคนิควิศวกรรมโยธา  ชางสํารวจ  ชางกอสราง  กอสราง ชางโยธาหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิค
วิศวกรรมโยธา  ชางสํารวจ  ชางกอสราง  กอสราง ชางโยธา หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สํารวจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางสํารวจ 
ระดบัตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมและปฏิบัติงานดานการสํารวจ ไดแก สํารวจ รังวัด คํานวณ วัดระยะ วัดมุม วัดระดับ 

ลักษณะของขนาดของภูมิประเทศ รังวัดโดยใชเทคโนโลยีชั้นสูง หาคาพิกัดจากดาวเทียม 
GPS วางหมุดหลักฐานหรือท่ีหมายในการสํารวจ พรอมท้ังตรวจสอบ บันทึกขอมูลและ
รายละเอียดตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจ ใหมีความถูกตองเท่ียงตรงและสามารถนําผลของการ
สํารวจมาใชในการออกแบบ และประมาณราคาวัสดุท่ีจะใชในการกอสราง เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยและอยูภายในงบประมาณท่ีกําหนด 

(2) คํานวณ ตรวจสอบการจัดทําแผนท่ีและแผนผัง เพ่ือใหมีความถูกตอง เปนไปตามแบบท่ี
กําหนด และสามารถนําไปใชประโยชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) ตรวจสอบ และปรับแกเคร่ืองมือและอุปกรณในงานสํารวจ เชนกลองวัดมุม กลองระดับ 
พรอมท้ังแกไข ซอมแซม เพ่ือลดคาความผิดพลาดในการสํารวจรังวัด ใหไดความถูกตอง
เท่ียงตรง และมีอุปกรณและเคร่ืองมือพรอมใชงานอยูเสมอ 

(4) ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดเงินคาตอบแทนในงานจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือให
การจายคาตอบแทนการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการเวนคืนท่ีดิน เปนไปโดยถูกตอง ยุติธรรม  

(5) ตรวจสอบการปรับปรุงขอมูลดานแผนท่ีในงานสํารวจใหมีความทันสมัยอยูเสมอ พรอมท้ัง
ดูแลจัดแผนท่ีใหเปนระเบียบ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนําไปใชงาน 

(6) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานและเพ่ิมทักษะและความสามารถในการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(7) ออกแบบ กําหนดรายละเอียดงานกอสราง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซอมแซม 
เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของหนวยงานและอยูภายใตงบประมาณท่ีกําหนด 

(8) ประมาณราคาคากอสรางของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ คาแรงงาน ตามหลักวิชาชาง และ
มาตรฐาน เพ่ือใชเปนราคากลางในการจางเหมาตามระเบียบของหนวงาน 

(9) ควบคุม ตรวจสอบงานกอสราง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซอมแซม เพ่ือใหถูกตอง
ตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสํารวจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(12) ควบคุม กํากับดูแล วางแผน  มอบหมายงาน  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  

เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานดานสํารวจ แกบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหได

รับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางสํารวจประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   สํารวจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางสํารวจ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กํากับ มอบหมาย ส่ังการ ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานดานการสํารวจ ไดแก สํารวจ 

รังวัด คํานวณ วัดระยะ วัดมุม วัดระดับ ลักษณะของขนาดของภูมิประเทศ รังวัดโดยใช
เทคโนโลยีชั้นสูง หาคาพิกัดจากดาวเทียม GPS วางหมุดหลักฐานหรือท่ีหมายในการสํารวจ 
พรอมท้ังตรวจสอบ บันทึกขอมูลและรายละเอียดตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจ ใหมีความถูกตอง
เท่ียงตรงและสามารถนําผลของการสํารวจมาใชในการออกแบบ และประมาณราคาวัสดุท่ีจะ
ใชในการกอสราง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและอยูภายในงบประมาณท่ีกําหนด 

(2) ตรวจสอบการจัดทําแผนท่ีและแผนผัง เพ่ือใหมีความถูกตอง เปนไปตามแบบท่ีกําหนด และ
สามารถนําไปใชประโยชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) ควบคุมการปรับแกเคร่ืองมือและอุปกรณในงานสํารวจ เชนกลองวัดมุม กลองระดับ พรอม
ท้ังแกไข ซอมแซม เพ่ือลดคาความผิดพลาดในการสํารวจรังวัด ใหไดความถูกตองเท่ียงตรง 
และมีอุปกรณและเคร่ืองมือพรอมใชงานอยูเสมอ 

(4) ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดเงินคาตอบแทนในงานจัด
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือใหการจายคาตอบแทนการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการเวนคืนท่ีดิน 
เปนไปโดยถูกตอง ยุติธรรม  

(5) ตรวจสอบการปรับปรุงขอมูลดานแผนท่ีในงานสํารวจใหมีความทันสมัยอยูเสมอ พรอมท้ัง
ดูแลจัดแผนท่ีใหเปนระเบียบ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนําไปใชงาน 

(6) มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแกไข พรอมท้ังติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(7) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานในการสํารวจ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(8) กําหนดแนวทางในการสํารวจรังวัดทําแผนท่ี เพ่ือใหทราบรายละเอียดการใชประโยชนให
เปนไปตามกฎระเบียบและหลักวิชาการสํารวจ รังวัด 

(9) กํากับและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจ เพ่ือให
ขอมูลท่ีไดมีความถูกตอง 

(10) กํากับ และตรวจสอบการสํารวจรังวัด เพ่ือใหถูกตองตามหลักวิชาการ วัตถุประสงค และ
เปนไปตามแผนงาน งบประมาณ ท่ีกําหนดไว 
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(11) ศึกษา วิเคราะห การสํารวจรังวัด ปรับปรุงและพัฒนาโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(12) เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย และแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด เพ่ือใหความ
คิดเห็น และรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 

(13) ควบคุมการสํารวจ การออกแบบ การกอสราง การบํารุงรักษาและคํานวณโครงสราง 
ประมาณราคาคากอสราง  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

(14) วางแผนงานในการสํารวจ ออกแบบ การกอสราง การบํารุงรักษาและคํานวณโครงสราง 
ประมาณราคากอสรางของโครงการตางๆ เพ่ือการจัดทํางบประมาณ 

(15) ตรวจสอบการประมาณราคาหรือการกําหนดราคาวัสดุกอสราง โครงการกอสราง และงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน ใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 

(16) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสํารวจ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(18) ควบคุม กํากับดูแล วางแผน  มอบหมายงาน  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  

เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 
3.  ดานบริการ 
(19) ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานดานสํารวจ แกบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหผู

ท่ีสนใจไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางสํารวจประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางสํารวจประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 




