มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน
นายชางเขียนแบบ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
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ชื่อตําแหนง

นายชางเขียนแบบ 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทัว่ ไปหรือตามคําสั่ง
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบตามที่ไดรับมอบหมาย
เชน แบบแนวทางและระดับของทาง แบบแปลนและรูปดานขางของอาคาร ผังบริเวณรูปตัดงาย ๆ ของแบบ
โครงสรางของอาคาร สะพาน เขือ่ น อาคารการประปา เปนตน คัดลอกหรือเขียนแผนทีต่ า ง ๆ เชน แผนที่แสดง
เสนทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศ รวมทัง้ เขียนตัวอักษรและอืน่ ๆและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทาไดไมตากว
่ํ านี้ทางชางเขียนแบบ
ชางโยธา ชางกอสราง กอสราง สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด หรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาไดไมตากว
่ํ านี้ทางชางเขียนแบบ ชาง
โยธา ชางกอสราง กอสราง สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในวิชาชางเขียนแบบอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
6. มีความสามารถในการมใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
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นายชางเขียนแบบ 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
ไมสูงนัก หรือปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตาม
ที่ไดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรหรือมีความรับผิดชอบไมสูงนักเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบโดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน เขียนแบบรายละเอียดตาง ๆ ของแบบแปล
เชน
รูปตัดทาง
พรอมรายละเอียดของทาง รูปตัดตาง ๆ ของแบบโครงสรางของอาคาร สะพาน เขือ่ นอาคารการประปา ฯลฯ รูป
ตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม การขยายรายละเอียดตาง ๆ และรูปทัศนียภาพของแบบแปลน เปนตน ใหคาํ
ปรึกษาแนะนําในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมาติดตอ ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองานอื่นที่เกี่ยว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนาย
ชางเขียนแบบ 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางเขียนแบบ 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือปฏิบัติ
งานชางเขียนแบบที่คอนขางยาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการกํากับตรวจสอบบาง หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือใน
ฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานชางเขียนแบบโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนหนึง่ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบโดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณาและเขียนแบบรายละเอียดตาง ๆ ของแบบแผน เชน รูปตัดทาง
พรอมรายละเอียดของทาง แบบโครงสรางและรูปตัดตาง ๆ ของอาคารสะพาน เขือ่ น อาคารการประปา ฯลฯ รูป
ตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม การขยายรายละเอียดตาง ๆ และรูปทัศนียภาพของแบบแปลน เปนตน ใหคาํ
ปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนา
ที่ ติดตอประสานงาน และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมิน
ผลและแกปญ
 หาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
ที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองานอื่นที่เกี่ยว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ
2 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางเขียนแบบ 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

นายชางเขียนแบบ 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางเขียนแบบ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปก
ครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงาน ชางเขียนแบบที่ยากมากโดยไมจําเปนตองมีผูกํากับ
ตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบโดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณา ควบคุมและปฏิบัติงานชางเขียนแบบ เชน งานเขียนแบบ ราย
ละเอียดตาง ๆ ของแบบแปลน เชน รูปตัดทางพรอมรายละเอียดของทางแบบโครงสรางและรูปตัดตาง ๆ ของ
อาคาร สะพาน เขือ่ น อาคารการประปา ฯลฯ รูปตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม การขยายรายละเอียดตาง ๆ
และรูปทัศนียภาพของแบบแปลน เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมิน
ผล และแกปญ
 หาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
ที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองานอื่นที่เกี่ยว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความสามารถเชนเดียวกับนายชางเขียนแบบ 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
3.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
4.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

นายชางเขียนแบบ 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝายหรือกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางเขียนแบบ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานชางเขียนแบบในลักษณะผูชานาญการ
ํ
หรือมีความรู
ความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดในระดับเดียวกันและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชางเขียนแบบในลักษณะผูชํานาญการเขียนแบบโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณา ควบคุม และปฏิบัติงานชางเขียนแบบ เชน งานเขียนแบบรายละเอียดตาง ๆ
ของแบบแปลน เชน รูปตัดทางพรอมรายละเอียดของทาง แบบโครงสรางและรูปตัดตาง ๆ ของอาคาร สะพาน
เขื่อน อาคาร การประปา ฯลฯ รูปตัดของแบบ ทางดานสถาปตยกรรม การขยายรายละเอียดตาง ๆ และรูปทัศ
นียภาพของแบบแปลน เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวน
ราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน สั่งการ วินจิ ฉัย ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแกไข ติด
ตามประเมินผล และแกปญ
 หาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
ที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานขางเขียนแบบหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความสามารถเชนเดียวกับนายชางเขียนแบบ 5 แลว จะตอง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูท างคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet)

