
 
ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  

       ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน+งสายงานวิศวกรรมรังวัด 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ0างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๓ ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔    

สิ่งท่ีส+งมาด0วย   มาตรฐานกําหนดตําแหน+งสายงานวิศวกรรมรังวัด ตําแหน+งวิศวกรรังวัด ระดับเชี่ยวชาญ 

    ตามหนังสือท่ีอ0างถึง ก.พ. ได0แจ0งมติการปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน+งสายงานวิศวกรรมรังวัด 
ตําแหน+งวิศวกรรังวัด มาเพ่ือส+วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ0งแล0ว นั้น  

    บัดนี้  ก .พ.  ได0 มีม ติให0ปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน+งสายงานวิศวกรรมรังวัด  
ตําแหน+งวิศวกรรังวัด โดยเพ่ิมเติมระดับเชี่ยวชาญ ท้ังนี้  ต้ังแต+วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป<นต0นไป  
รายละเอียดตามสิ่งท่ีส+งมาด0วย ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. ได0นํามาตรฐานกําหนดตําแหน+งดังกล+าวลงในเว็บไซต� 
ของสํานักงาน ก.พ. ท่ี http://www.ocsc.go.th ด0วยแล0ว 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต+อไป ท้ังนี้ ได0แจ0งกรมและจังหวัดทราบด0วยแล0ว  

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นางเมธินี  เทพมณี)      
 เลขาธิการ ก.พ. 
 
 

 

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน+งและค+าตอบแทน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๗  
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๒ 
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มาตรฐานกาํหนดตําแหน่ง 

 
ตําแหน่งประเภท วชิาการ 
 
สายงาน   วศิวกรรมรังวดั 
 
ลกัษณะงานโดยทั�วไป 

 สายงานนี� คลุมถึงตาํแหน่งต่าง ๆ ที�ปฏิบติังานทางรังวดัทาํแผนที� ซึ� งมีลกัษณะงานที�ปฏิบติั
เกี�ยวกับงานด้านวิชาการและเทคนิคในการรังวดัทาํแผนที� เช่น การรังวดัวางโครงข่ายสามเหลี�ยม  
การวางโครงหมุดหลกัฐานแผนที�เพื�อสร้างหมุดหลกัฐานคู่ถาวร การวางโครงแผนที�ย่อย การวางโครง 
ทาํหมุดบงัคบัภาพถ่ายทางอากาศ การแกไ้ขปัญหาเส้นโครงงานแผนที� การรังวดั อาซีมุททางดาราศาสตร์ 
การคาํนวณปรับแกเ้ส้นโครงงานแผนที�โดยใชว้ิชาการแผนที�ชั�นสูง การใชเ้ครื�องมือวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์ 
การกาํหนดมาตรฐานของเครื�องมือเพื�อใชใ้นการรังวดัแต่ละชนิด การพิจารณากาํหนดเสนอแนะ แกไ้ข
และปรับปรุงเกี�ยวกบัการจดัระบบการทาํงาน การรังวดั การแกไ้ขปัญหาในดา้นวิชาการรังวดัทาํแผนที� 
การควบคุมการสร้างหมุดบงัคบัภาพถ่ายทางอากาศ การสํารวจที�ดินและรังวดัพิสูจน์สอบสวนเพื�อการจดัที�ดิน
ให้บุคคลเข้าครอบครอง การควบคุมงานรังวดัเอกชน การรังวดัเพื�อออกหนังสือสําคญัสําหรับที�หลวง 
และการรังวดัเพื�อการชลประทานและทางหลวง และปฏิบติัหนา้ที�อื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
 
ชื�อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 

 ตาํแหน่งในสายงานนี� มีชื�อและระดบัตาํแหน่ง ดงันี�  
  วศิวกรรังวดั  ระดบัปฏิบติัการ 
  วศิวกรรังวดั  ระดบัชาํนาญการ 
  วศิวกรรังวดั  ระดบัชาํนาญการพิเศษ 
  วศิวกรรังวดั  ระดบัเชี�ยวชาญ 
 
 

 
ก.พ. กาํหนดวนัที� 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

ฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติมครั� งที� 1 :  
วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 
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ตําแหน่งประเภท   วชิาการ 

 

ชื�อสายงาน    วศิวกรรมรังวดั 

 

ชื�อตําแหน่งในสายงาน   วศิวกรรังวดั 

 

ระดับตําแหน่ง    เชี�ยวชาญ 

 

หน้าที�ความรับผดิชอบหลกั 

 ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานที�มีความเชี�ยวชาญในงาน  โดยใชค้วามรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ 

และความเชี�ยวชาญในด้านวิศวกรรมรังวดั ปฏิบติังานที�ตอ้งตดัสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที�ยาก 

และซบัซอ้นมากและมีผลกระทบในวงกวา้ง และปฏิบติังานอื�นตามที�ไดรั้บมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานให้คาํปรึกษาของส่วนราชการระดบักระทรวง กรม ซึ� งใช้ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญในดา้นวิศวกรรมรังวดั ปฏิบติังานที�ตอ้งตดัสินใจหรือแกปั้ญหา

ในทางวชิาการที�ยาก และซบัซอ้นมากและมีผลกระทบในวงกวา้ง และปฏิบติังานอื�นตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 โดยมีลกัษณะงานที�ปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ  ดงันี2  

 

 1.  ด้านการปฏิบัติการ 

  (1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื�อเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ  

ดา้นวศิวกรรมรังวดั 

 (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพฒันาระบบ รูปแบบ วิธีการ มาตรฐานและหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบั

การรังวดัและทาํแผนที� กาํหนดมาตรฐานการควบคุมช่างรังวดัเอกชนใหเ้ป็นระบบมาตรฐานสากล 

 (3) ศึกษา วเิคราะห์ เพื�อพฒันาเทคโนโลยกีารรังวดั การทาํแผนที� การรังวดัหมุดหลกัฐานแผนที�

โดยระบบดาวเทียมการพฒันาระบบการรังวดัโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เพื�อใช้เป็นขอ้มูลหลกัในกระบวนการ 

จดัที�ดิน  
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 (4) ให้คาํปรึกษาแนะนาํดา้นวิศวกรรมรังวดัและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นวิศวกรรมรังวดั

และทาํแผนที� 

 (5) ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที�หลากหลาย ยุ่งยาก 

ซบัซอ้นเกี�ยวกบังานวศิวกรรมรังวดั 

 

 2.  ด้านการวางแผน 

  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผน โดยเชื�อมโยงหรือบูรณาการแผนงานโครงการ 

ระดบักลยุทธ์ของส่วนราชการระดบักรม มอบหมายงานแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานติดตามประเมินผล 

เพื�อใหบ้รรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิA ที�กาํหนด 

 

 3.  ด้านการประสานงาน 

  (1) ประสานการทาํงานโครงการต่าง ๆ กบับุคคล หน่วยงานงาน หรือองค์กรอื�น โดยมีบทบาท

ในการจูงใจ โนม้นา้วเพื�อใหเ้กิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิA ตามที�กาํหนดไว ้

 (2) ให้ข้อคิดเห็น และคาํแนะนําแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสํานัก รวมทั2 งที�ประชุม 

ทั2งในและต่างประเทศ เพื�อประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาํเนินงานร่วมกนั 

 

 4.  ด้านการบริการ 

  (1)  ให้ค ําปรึกษาแนะนํา ชี2 แจง และตอบปัญหาที�สําคัญทางวิศวกรรมรังว ัด หรือ 

อาํนวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั�วไป เพื�อให้

ผูที้�สนใจไดรั้บทราบขอ้มูล ความรู้ต่าง ๆ และนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 (2) ศึกษา วิเคราะห์ ในการกาํหนดแนวทางการจดัทาํและพฒันาฐานข้อมูลหรือระบบ

สารสนเทศที�เกี�ยวกบังานวิศวกรรมรังวดั หรือระบบภูมิสารสนเทศ เพื�อให้สอดคลอ้งและสนบัสนุนภารกิจ

ของหน่วยงาน และประยุกตใ์ชใ้นการพิจารณาวางกรอบกาํหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน หลกัเกณฑ์

และมาตรการต่าง ๆ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งวศิวกรรังวดั ระดบัปฏิบติัการ และ 

  2. ดาํรงตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ�งมาแลว้ ดงัต่อไปนี2  

     2.1 ประเภทอาํนวยการ ระดบัสูง  

                 2.2 ประเภทอาํนวยการ ระดบัตน้ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

     2.3 ประเภทวชิาการ ระดบัเชี�ยวชาญ 

     2.4 ประเภทวชิาการ ระดบัชาํนาญการพิเศษ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

     2.5 ตาํแหน่งอย่างอื�นที�เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แลว้แต่กรณี ตามหลกัเกณฑ ์

และเงื�อนไขที� ก.พ. กาํหนด  

 และ 

3. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมรังวดัหรืองานอื�นที� เกี�ยวข้องตามที�ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า

เหมาะสมกบัหนา้ที�ความรับผดิชอบและลกัษณะงานที�ปฏิบติัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

 

ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีความรู้ความสามารถที�จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 

 2. มีทกัษะที�จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 

 3. มีสมรรถนะที�จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
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