
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                          นายชางเขยีนแบบ 

ลักษณะงานโดยทั่วไป
  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานทางชางเขียนแบบ  ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการเขียนแบบและคดัลอกแบบแปลนของทางอาคาร  เขื่อน  สะพาน  และส่ิงกอสรางอื่น ๆ  เขียนแผนที่ 
ตาง ๆ  เชน  แผนที่แสดงเสนทาง  แนวทางหรือภูมิประเทศ  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

ชื่อและระดับตําแหนง
  ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตาํแหนงดังนี้  คอื 

   นายชางเขยีนแบบ 2 ระดับ 2 

   นายชางเขยีนแบบ 3 ระดับ 3 

   นายชางเขยีนแบบ 4 ระดับ 4 

   นายชางเขยีนแบบ 5 ระดับ 5 

   นายชางเขยีนแบบ 6 ระดับ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ชื่อตําแหนง    นายชางเขยีนแบบ 2 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับงานชางเขียนแบบ  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคําส่ัง
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏบิัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
 เปนเจาหนาทีข่ั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกีย่วกับงานชางเขียนแบบตามที่ไดรับมอบหมาย  

เชน  แบบแนวทางและระดับของทาง  แบบแปลนและรูปดานขางของอาคาร  ผังบริเวณรูปตัดงาย ๆ  ของแบบ  
โครงสรางของอาคาร  สะพาน  เขื่อน  อาคารการประปา  เปนตน  คัดลอกหรือเขียนแผนที่ตาง ๆ  เชน  แผนที่แสดง
เสนทาง  แนวทางแสดงภูมปิระเทศ  รวมทั้งเขียนตวัอักษรและอื่น ๆและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทยีบเทาไดไมต่าํกวานี้ทางชางเขียนแบบ       
ชางโยธา ชางกอสราง กอสราง สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

  2.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางเขียนแบบ ชาง
โยธา ชางกอสราง กอสราง สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1.  มีความรูในวิชาชางเขยีนแบบอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
และกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3.  มีความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที ่
  4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
  5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 
  6.  มีความสามารถในการมใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูใน 

ความรับผิดชอบ 
 

 

 

 

 



 

 

ชื่อตําแหนง    นายชางเขยีนแบบ 3  
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน  

ไมสูงนัก  หรือปฏิบัติงานชางเขียนแบบทีย่ากพอสมควร  ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตาม 

ที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรหรือมีความรบัผิดชอบไมสูงนักเกีย่วกับงานชางเขียนแบบโดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  เขียนแบบรายละเอียดตาง ๆ  ของแบบแปล เชน  รูปตัดทาง
พรอมรายละเอียดของทาง  รูปตัดตาง ๆ  ของแบบโครงสรางของอาคาร  สะพาน  เขื่อนอาคารการประปา  ฯลฯ  รูป
ตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม  การขยายรายละเอียดตาง ๆ  และรูปทัศนียภาพของแบบแปลน  เปนตน  ให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาติดตอ  ประสานงาน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบ 2  และไดดํารงตาํแหนงในระดบั 2 หรือที่  
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  1  ป  กําหนดเวลา  2  ป  ใหเพิ่มเปน  3  ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตาํแหนงนายชางเขียนแบบ  2  ขอ  1 
  

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางเขียนแบบ  2  แลว  จะตอง 
  1.  มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งของประเทศไทย 

  2.  มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชื่อตําแหนง    นายชางเขยีนแบบ 4 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสงูหรือ

ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่คอนขางยาก  โดยไมจาํเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ  หรือภายใตการกํากับตรวจสอบบาง  
หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  หรือใน
ฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานชางเขียนแบบโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนหนึ่ง  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรบัผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบโดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  พิจารณาและเขียนแบบรายละเอียดตาง ๆ  ของแบบแผน  เชน  รูปตัดทาง
พรอมรายละเอียดของทาง  แบบโครงสรางและรูปตัดตาง ๆ  ของอาคารสะพาน  เขื่อน  อาคารการประปา  ฯลฯ  รูป
ตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม  การขยายรายละเอียดตาง ๆ  และรูปทัศนียภาพของแบบแปลน  เปนตน  ให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที ่  ติดตอประสานงาน  และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ตดิตาม
ประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบ 2  และไดดํารงตาํแหนงในระดบั 3  

หรือ 

ที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรอืงานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป  หรือ 

 2.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนายชางเขียนแบบ 2  และไดดาํรงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 
2  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัตริาชการเกี่ยวกบังานชางเขียนแบบหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป  
ความรูความสามารถที่ตองการ

 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางเขียนแบบ 3  แลว  จะตอง 
  1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของสวนราชการที่สังกัด 



2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะ 

วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

  3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  4.  มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 

 

ชื่อตําแหนง    นายชางเขยีนแบบ 5 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานชางเขียนแบบ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงาน ชางเขียนแบบที่ยากมากโดยไมจําเปนตองมีผู

กํากับตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบโดยปฏิบัติหนาที่

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  พิจารณา  ควบคุมและปฏิบัติงานชางเขียนแบบ  เชน  งานเขียนแบบ  
รายละเอียดตาง ๆ  ของแบบแปลน  เชน  รูปตัดทางพรอมรายละเอียดของทางแบบโครงสรางและรูปตัดตาง ๆ  ของ
อาคาร  สะพาน  เขื่อน   อาคารการประปา  ฯลฯ  รูปตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม  การขยายรายละเอียดตาง ๆ  
และรูปทัศนียภาพของแบบแปลน  เปนตน  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ตดิตาม
ประเมินผล  และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานทีรั่บผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบ 2  และไดดํารงตาํแหนงในระดบั 4  

หรือ 

ที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ  หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

  2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนายชางเขียนแบบ 2  และไดดาํรงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 
3  หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ
 นอกจากจะมีความสามารถเชนเดียวกับนายชางเขียนแบบ 4  แลว  จะตอง 



  1.   มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

4. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพวิเตอร 
 

 
 

ชื่อตําแหนง    นายชางเขยีนแบบ 6 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัฝายหรือกอง  ซ่ึงมีหนาทีค่วามรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดยีวกัน  รับผิดชอบงานชางเขียนแบบ  โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานชางเขียนแบบในลักษณะผูชํานาญการ  หรือมีความรู

ความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดในระดับเดยีวกันและปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชางเขยีนแบบในลักษณะผูชํานาญการเขียนแบบโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง

หนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  พิจารณา  ควบคุม  และปฏบิัติงานชางเขียนแบบ  เชน  งานเขียนแบบรายละเอียดตาง ๆ  
ของแบบแปลน  เชน  รูปตดัทางพรอมรายละเอียดของทาง  แบบโครงสรางและรูปตัดตาง ๆ  ของอาคาร  สะพาน  
เขื่อน  อาคาร  การประปา  ฯลฯ  รูปตัดของแบบ  ทางดานสถาปตยกรรม   การขยายรายละเอียดตาง ๆ  และรูป
ทัศนียภาพของแบบแปลน  เปนตน  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา  ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน

ของสวนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที่กําหนด

นโยบายในการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอตัรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอ
ประสานงาน  วางแผนมอบหมายงาน  ส่ังการ  วินจิฉัย  ควบคุม  ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแกไข  
ติดตามประเมนิผล  และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบตัิงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดบั 5 หรือ 

ที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบหรืองานอื่นที่เกีย่วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

 2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบ 2  และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 4 หรือที่ ก.

อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานขางเขียนแบบหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

 



ความรูความสามารถที่ตองการ 

 นอกจากจะมีความสามารถเชนเดียวกับนายชางเขียนแบบ 5 แลว  จะตอง 
 1.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 

  2.  มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
3.  มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet) 
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