มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

ชางสํารวจ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานขั้นตนทางดานชางสํารวจ ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจเพือ่ หาระยะ ระดับ ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศทางพื้นดินและจากภาพถายทาง
อากาศและการทําบันทึกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดจากการสํารวจ การทําแผนที่แบบตาง ๆ โดยอาศัยขอ
มูลจากการสํารวจ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี้ คือ
ชางสํารวจ 1 ระดับ 1
ชางสํารวจ 2 ระดับ 2
ชางสํารวจ 3 ระดับ 3
ชางสํารวจ 4 ระดับ 4
ชางสํารวจ 5 ระดับ 5

ชื่อตําแหนง

ชางสํารวจ 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางสํารวจที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชดิ หรือตาม
คําสั่ง หรือแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูอ ยางแนชดั หรือละเอียดถีถ่ ว น และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชวยวัดระยะ วัดระดับของภูมปิ ระเทศ วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการสํารวจทําบันทึก
ขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดจากการสํารวจ ซอม บํารุงรักษา จัดเก็บรักษาเครือ่ งมือเครือ่ งใชและอุปกรณ
ที่ใชในการปฏิบัติงาน ชวยทําแผนที่สารวจ
ํ
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรับประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ หรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมตากว
่ํ านี้ทางชางสํารวจ ชางกอสราง
ชางโยธา หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในงานชางสํารวจอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย
กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

ชื่อตําแหนง

ชางสํารวจ 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชางสํารวจทีค่ อ นขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานชางสํารวจ เชน วัดระยะ วัดมุม วัดระดับของภูมปิ ระเทศ
วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการสํารวจ ทําบันทึกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดจากการสํารวจ ซอม บํารุง
รักษา เบิกจาย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน ทําแผนที่สารวจและคํ
ํ
านวณราคา
ทรัพยสินเพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนตน
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางสํารวจ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางสํารวจ 1ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางสํารวจ 1 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง

ชางสํารวจ 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชางสํารวจที่คอนขางยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และอาจไดรบั
มอบหมายใหควบคุมตรวจสอบปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีจ่ ํานวนหนึง่ ดวย และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบ
หมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากพอสมควรเกี่ยวกับงานชางสํารวจ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน วัดระยะ วัดมุม วัดระดับลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายใน
การสํารวจ ชวยตรวจสอบบันทึกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดจากการสํารวจ ซอมบํารุงรักษา เบิกจายจัด
เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน ชวยตรวจสอบการทําแผนที่ สํารวจและคํานวณ
ราคาทรัพยสินเพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลง
มาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางสํารวจ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางสํารวจ 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

ชางสํารวจ 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางสํารวจ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานชางสํารวจที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจ
สอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานชางสํ ารวจโดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วัดระยะ วัดมุม วัดระดับ ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ วางหมุดหลัก
ฐานหรือที่หมายในการสํารวจ ตรวจสอบ บันทึกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดจากการสํารวจตรวจสอบการ
เขียน การลงเครื่องหมายและรายละเอียดตาง ๆ ในแผนที่ ควบคุมการซอม ปรับ แกเครือ่ งมือสํารวจดําเนินการ
เกี่ยวกับการกําหนดเงินคาตอบแทนเพือ่ งานจัดกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแกไข ติดตามประเมิน
ผล และแกปญ
 หาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางสํารวจ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.
อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางสํารวจ 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 2 หรือที่ ก.
อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางสํารวจ 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและเสนอแนะวิธี
การแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

ชางสํารวจ 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางสํารวจ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยู
ใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานชางสํารวจที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ
หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานชางสํารวจโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง เชน วัดระยะ วัดมุม วัดระดับ ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ วางหมุดหลักฐานหรือที่
หมายในการสํารวจ ตรวจสอบ บันทึกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดจากการสํารวจตรวจสอบการเขียน การ
ลงเครื่องหมายและรายละเอียดตาง ๆ ในแผนที่ ควบคุมการซอม ปรับ แกเครือ่ งมือสํารวจดําเนินการเกี่ยวกับการ
กําหนดเงินคาตอบแทนเพือ่ งานจัดกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนางาน ระดับแผนก นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ
ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางสํารวจ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางสํารวจ 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางสํารวจหรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางสํารวจ 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและเสนอแนะวิธี
การแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

