ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง

การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน+งสายงานวิศวกรรมรังวัด

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ0างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
สิ่งที่ส+งมาด0วย มาตรฐานกําหนดตําแหน+งสายงานวิศวกรรมรังวัด ตําแหน+งวิศวกรรังวัด ระดับเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือที่อ0างถึง ก.พ. ได0แจ0งมติการปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน+งสายงานวิศวกรรมรังวัด
ตําแหน+งวิศวกรรังวัด มาเพื่อส+วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ0งแล0ว นั้น
บั ด นี้ ก.พ. ได0 มี ม ติ ใ ห0 ป รั บ ปรุ ง มาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน+ ง สายงานวิ ศ วกรรมรั ง วั ด
ตํ า แหน+ ง วิ ศ วกรรั ง วั ด โดยเพิ่ ม เติ ม ระดั บ เชี่ ย วชาญ ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต+ วั น ที่ ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ เป< น ต0 น ไป
รายละเอี ยดตามสิ่ งที่ ส+งมาด0ว ย ซึ่งสํ า นักงาน ก.พ. ได0นํ า มาตรฐานกํ า หนดตํ าแหน+ งดั งกล+า วลงในเว็บไซต
ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th ด0วยแล0ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต+อไป ทั้งนี้ ได0แจ0งกรมและจังหวัดทราบด0วยแล0ว
ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.

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

สิ งทีส่ งมาด้วย
3-7-023
ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 2 : วันที 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ ง
ตําแหน่ งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิศวกรรมรังวัด

ลักษณะงานโดยทัวไป
สายงานนี คลุ มถึ งตําแหน่ งต่าง ๆ ที ปฏิ บตั ิ งานทางรั งวัดทําแผนที ซึ งมี ลกั ษณะงานที ปฏิ บ ตั ิ
เกี ยวกับ งานด้า นวิช าการและเทคนิ ค ในการรั ง วัด ทํา แผนที เช่ น การรั ง วัด วางโครงข่ า ยสามเหลี ยม
การวางโครงหมุดหลักฐานแผนทีเพือสร้ างหมุดหลักฐานคู่ถาวร การวางโครงแผนทีย่อย การวางโครง
ทําหมุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ การแก้ไขปั ญหาเส้นโครงงานแผนที การรังวัด อาซี มุททางดาราศาสตร์
การคํานวณปรับแก้เส้นโครงงานแผนทีโดยใช้วิชาการแผนทีชันสู ง การใช้เครื องมือวัดระยะอิเล็กทรอนิ กส์
การกําหนดมาตรฐานของเครื องมือเพือใช้ในการรังวัดแต่ละชนิ ด การพิจารณากําหนดเสนอแนะ แก้ไข
และปรับปรุ งเกี ยวกับการจัดระบบการทํางาน การรังวัด การแก้ไขปั ญหาในด้านวิชาการรังวัดทําแผนที
การควบคุมการสร้างหมุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ การสํารวจทีดินและรังวัดพิสูจน์สอบสวนเพือการจัดทีดิน
ให้บุ ค คลเข้า ครอบครอง การควบคุ มงานรั งวัดเอกชน การรั งวัดเพื อออกหนังสื อสําคัญสําหรั บที หลวง
และการรังวัดเพือการชลประทานและทางหลวง และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง
ชื อตําแหน่ งในสายงานและระดับตําแหน่ ง
ตําแหน่งในสายงานนีมีชือและระดับตําแหน่ง ดังนี
วิศวกรรังวัด
ระดับปฏิบตั ิการ
วิศวกรรังวัด
ระดับชํานาญการ
วิศวกรรังวัด
ระดับชํานาญการพิเศษ
วิศวกรรังวัด
ระดับเชียวชาญ

ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 1 :
วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ก.พ. กําหนดวันที 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551
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ตําแหน่ งประเภท

วิชาการ

ชื อสายงาน

วิศวกรรมรังวัด

ชื อตําแหน่ งในสายงาน

วิศวกรรังวัด

ระดับตําแหน่ ง

เชียวชาญ

หน้ าทีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบตั ิงานในฐานะผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีความเชี ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี ยวชาญในด้านวิศวกรรมรังวัด ปฏิ บตั ิ งานที ต้องตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหาในทางวิชาการทียาก
และซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย หรื อ
ปฏิ บตั ิ งานในฐานะผูป้ ฏิ บตั ิงานให้คาํ ปรึ กษาของส่ วนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ งใช้ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี ยวชาญในด้านวิศวกรรมรังวัด ปฏิบตั ิงานทีต้องตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหา
ในทางวิชาการทียาก และซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี2
1. ด้ านการปฏิบัติการ
(1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เพื อเสนอแนะนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ แผนงาน โครงการ
ด้านวิศวกรรมรังวัด
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาระบบ รู ปแบบ วิธีการ มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกียวกับ
การรังวัดและทําแผนที กําหนดมาตรฐานการควบคุมช่างรังวัดเอกชนให้เป็ นระบบมาตรฐานสากล
(3) ศึกษา วิเคราะห์ เพือพัฒนาเทคโนโลยีการรังวัด การทําแผนที การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที
โดยระบบดาวเที ยมการพัฒนาระบบการรังวัดโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เพือใช้เป็ นข้อมูลหลักในกระบวนการ
จัดทีดิน

2
(4) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําด้านวิศวกรรมรังวัดและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรมรังวัด
และทําแผนที
(5) ติ ดตาม ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที หลากหลาย ยุ่งยาก
ซับซ้อนเกียวกับงานวิศวกรรมรังวัด
2. ด้ านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มดํา เนิ น การวางแผน โดยเชื อมโยงหรื อบู ร ณาการแผนงานโครงการ
ระดับกลยุทธ์ของส่ วนราชการระดับกรม มอบหมายงานแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานติดตามประเมินผล
เพือให้บรรลุตามเป้ าหมายผลสัมฤทธิA ทีกําหนด
3. ด้ านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงานงาน หรื อองค์กรอืน โดยมีบทบาท
ในการจูงใจ โน้มน้าวเพือให้เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิA ตามทีกําหนดไว้
(2) ให้ข ้อคิ ดเห็ น และคํา แนะนํา แก่ ห น่ ว ยงานระดับ กอง หรื อสํ า นัก รวมทั2ง ที ประชุ ม
ทั2งในและต่างประเทศ เพือประโยชน์และเกิดความร่ วมมือในการดําเนินงานร่ วมกัน
4. ด้ านการบริการ
(1) ให้ ค ํา ปรึ กษาแนะนํา ชี2 แจง และตอบปั ญ หาที สํ า คัญ ทางวิ ศ วกรรมรั ง วัด หรื อ
อํานวยการถ่ายทอดฝึ กอบรมหรื อถ่ายทอดความรู ้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรื อประชาชนทัวไป เพือให้
ผูท้ ีสนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู ้ต่าง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
(2) ศึ ก ษา วิเคราะห์ ในการกํา หนดแนวทางการจัดทํา และพัฒนาฐานข้อมู ล หรื อระบบ
สารสนเทศทีเกียวกับงานวิศวกรรมรังวัด หรื อระบบภูมิสารสนเทศ เพือให้สอดคล้องและสนับสนุ นภารกิ จ
ของหน่ วยงาน และประยุกต์ใช้ในการพิจารณาวางกรอบกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน หลักเกณฑ์
และมาตรการต่าง ๆ

3
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรรังวัด ระดับปฏิบตั ิการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึงมาแล้ว ดังต่อไปนี2
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสู ง
2.2 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ
2.4 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
2.5 ตําแหน่ งอย่างอื นทีเทียบเท่า 2.1 หรื อ 2.2 หรื อ 2.3 หรื อ 2.4 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงือนไขที ก.พ. กําหนด
และ
3. ปฏิ บ ัติ ง านด้า นวิ ศ วกรรมรั ง วัด หรื อ งานอื นที เกี ยวข้อ งตามที ส่ ว นราชการเจ้า สั ง กัด เห็ น ว่ า
เหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบและลักษณะงานทีปฏิบตั ิมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจําเป็ นสํ าหรั บตําแหน่ ง
1. มีความรู ้ความสามารถทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง

ก.พ. กําหนดวันที 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

