มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

ชางเขียนแบบ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางเขียนแบบซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับเขียนและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขือ่ น สะพาน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ชวยเขียนแผนที่แสดงเสนทาง
แนวทางหรือภูมปิ ระเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

ชางเขียนแบบ 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางเขียนที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคํา
สั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชวยปฏิบัติงานเขียนแบบและคัดลอกแบบตาง ๆ เชน แบบพื้นราบและแบบแสดงระดับของทาง
แบบแปลนและรูปดานขางของอาคาร คัดลอกหรือเขียนแบบตาง ๆ เชน แบบพื้นราบและแบบแสดงระดับของทาง
แบบแปลนและรูปดานขางของอาคาร คัดลอกหรือเขียนแผนทีต่ า ง ๆ เชน แผนที่แสดงเสนทาง แนวทางแสดงภูมิ
ประเทศ รวมทัง้ เขียนตัวอักษร เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางชางเขียนแบบ ชางโยธา
สถาปตยกรรม หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาชางเขียนแบบอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอืน่
ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาทีดวยความละเอียดแมนยํา
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ชางเขียนแบบ 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเขียนแบบตาง ๆ เชน แบบแนวทางและระดับของทาง แบบแปลนและรูป
ดานขางของอาคาร ผังบริเวณรูปตัดงาย ๆ ของแบบโครงสรางของอาคาร สะพาน เขือ่ น อาคารการประปา เปนตน คัด
ลอกหรือเขียนแผนที่ตาง ๆ เชน แผนที่แสดงเสนทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศ รวมทัง้ เขียนตัวอักษรและอืน่ ๆ และ
ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ
ที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางเขียนแบบ 1 แลว จะตองมีความ
สามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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ชางเขียนแบบ 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่ใชความชํานาญพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และอาจไดรบั
มอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีจ่ านวนหนึ
ํ
ง่ ดวย และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามีไ่ ดรบั มอบ
หมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ใชความชํานาญพอสมควรเกี่ยวกับงานขางเขียนแบบ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึง่ หรือหลายอยาง เชน ชวยเขียนแบบรายละเอียดตาง ๆ ของแบบแปลน เชน รูปตัดทางพรอมรายละเอียดของทาง
รูปตัดตาง ๆ ของโครงสรางของอาคาร สะพาน เขือ่ น อาคารการประปา ฯลฯ รูปตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม
การขยายรายละเอียดตาง ๆ และรูปทัศนียภาพของแบบแปลน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจา
หนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือ
ที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางเขียนแบบ 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดย
เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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ชางเขียนแบบ 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางเขียนแบบ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยูใ ต
บังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือ
ภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานเขียนแบบ โดยปฏิบัติหนาที่อยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน พิจารณาและเขียนแบบรายละเอียดตาง ๆ ของแบบแปลน เชน รูปตัดทางพรอมราย
ละเอียดของทาง แบบ โครงสรางและรูปตัดตาง ๆ ของอาคาร สะพาน เขือ่ น อาคารการประปา ฯลฯ รูปตัดของแบบ
ทางดานสถาปตยกรรม ชวยในการขยายรายละเอียดตาง ๆ และรูปทัศนียภาพของแบบแปลน เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และ
ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย และปฏิบัติงานตามที่หัวหนาหนวยงานมอบ
หมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางเขียนแบบ 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายแลแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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ชางเขียนแบบ 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานชางเขียนแบบ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับ
บัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่ยาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจ
สอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานเขียนแบบ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน พิจารณาและเขียนแบบรายละเอียดตาง ๆ ของแบบแปลน เชน รูปตัดทางพรอมรายละเอียดของ
ทาง แบบ โครงสรางและรูปตัดตาง ๆ ของอาคาร สะพาน เขือ่ น อาคารการประปา ฯลฯ รูปตัดของแบบทางดาน
สถาปตยกรรม ชวยในการขยายรายละเอียดตาง ๆ และรูปทัศนียภาพของแบบแปลน เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่
อื่นทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางเขียนแบบ 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายแลแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

