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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ถายภาพ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางภาพ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการถายทําและเผยแพรภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว ท้ังภาพสี ภาพขาวดํา ลางฟลม และลาง
อัด ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลมตกแตงภาพ ลําดับภาพ บันทึกเสียง ตัดตอและเทียบเสียง  
จัดหมวดหมูและเก็บรักษาภาพและฟลม และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางภาพ ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางภาพ ระดับชํานาญงาน 
  นายชางภาพ ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ถายภาพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางภาพ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานภาพถายตางๆ เชน ถายถาพนิ่ง ลางอัดฟลมและตรวจสอบความถูกตองของ

ภาพถายท่ีถายมาได เพ่ือใหไดมาซึ่งภาพถายท่ีคมชัดและสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานตอไป 

(2) ชวยดําเนินการถายวีดีทัศนในเร่ืองตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือเผยแพรภาพกิจกรรมตอ
สาธารณชน 

(3) จัดหมวดหมูเก็บรักษาและควบคุมการเบิกจายฟลม รูปภาพกิจกรรม วีดีโอตางๆ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติดําเนินไปดวยความสะดวกรวดเร็ว 

(4) ชวยตกแตง ตัดตอลําดับภาพบันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือใหผลงานเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

(5) ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม เบิกจายวัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือดานการถายภาพ
ประเภทตางๆ เพ่ือใหจํานวนเพียงพอและพรอมตอการปฏิบัติงานไดอยูเสมอ 

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางภาพ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(8) ใหคําแนะนําปรึกษาใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีถูกตองเหมาะสม 
(9) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดีตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางภาพ  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวา

ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางภาพ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางภาพหรือ

ทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ถายภาพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางภาพ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ถายภาพ ตัดตอ และผลิตวิดิทัศน สารคดี กิจกรรม ผลงานตางๆ ของหนวยงาน รวมถึงจัดสง

ภาพกิจกรรมเหลานั้นใหกับส่ือตางๆ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมของ
หนวยงานตางๆ ใหเปนท่ีรูจัก 

(2) ควบคุมวางแผนการถายภาพกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน เพ่ือใหการประชาสัมพันธและ
เผยแพรผลงานของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) ควบคุมการตรวจสอบ ดูแล รักษา จัดซื้อ เบิกจาย อุปกรณเคร่ืองมือดานการถายภาพ
ประเภทตางๆ เพ่ือใหจํานวนเพียงพอและพรอมตอการปฏิบัติงานไดอยูเสมอ และถูกตอง
ตามระเบียบขอบังคับ 

(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางภาพ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(6) กํากับดูแลการใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณตางๆ เพ่ือใหสามารถใหบริการไดตรงตามกําหนด

และตอบสนอง ความตองการของทุกสวนงาน 
 
3.  ดานบริการ 
(7) ประสานงานติดตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของตางๆ ในเร่ืองการถายภาพประเภทตาง เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
(8) ใหคําปรึกษาแนะนํากับ ประชาชนท่ีสนใจ หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาเพ่ือใหเกิดความรู

และความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองเหมาะสม 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางภาพประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางภาพหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ถายภาพ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางภาพ 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหตรงกับความตองการของหนวยงาน และ

งบประมาณท่ีไดรับ 
(2) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความกาวหนาของงานชางภาพ เพ่ือแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในขณะดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตอง 
(3) วางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรู และพัฒนาบุคลากรในสายงาน 
(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานชางภาพ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(6) กํากับดูแลการถายภาพ ตัดตอ และผลิตวิดิทัศน สารคดี กิจกรรม ผลงานตางๆ ของ

หนวยงาน รวมถึงจัดสงภาพกิจกรรมเหลานั้นใหกับส่ือตางๆ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ใหเปนท่ีรูจัก 

(7) กํากับดูแลการดูแล รักษา จัดซื้อ เบิกจาย อุปกรณเคร่ืองมือดานการถายภาพประเภทตางๆ 
เพ่ือใหจํานวนเพียงพอและพรอมตอการปฏิบัติงานไดอยูเสมอ และถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับ 

(8) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(9) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานชางภาพในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
3.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีดานชางภาพ ตอบปญหา

และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางภาพแกผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา หรือ
บุคลากรจากท้ังในหนวยงาน และนอกหนวยงาน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู
ความชํานาญดานชางภาพท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและใหเกิดความนาสนใจ 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือ
และรวมมือในงานชางภาพ และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางภาพประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางภาพหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางภาพประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก .ถ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางภาพหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




