
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน                 ช่างเขียนแบบ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางช่างเขียนแบบ ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั

เกี่ยวกบัเขียนและคดัลอกแบบแปลนของอาคาร   เข่ือน  สะพาน  และสิ่งก่อสร้างอื่น  ๆ  ช่วยเขียนแผนท่ี

แสดงเส้นทาง  แนวทาง หรือภูมิประเทศ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   ช่างเขียนแบบ  1   ระดบั  1 

   ช่างเขียนแบบ  2   ระดบั  2 

   ช่างเขียนแบบ  3   ระดบั  3 

   ช่างเขียนแบบ  4   ระดบั  4 

   ช่างเขียนแบบ  5   ระดบั  5 
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ช่ือตําแหน่ง                 ช่างเขียนแบบ  1 
 

ตําแหน่งประเภท         ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบท่ีไม่ยาก ซ่ึงไม่จําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มี 

ความรู้ความสามารถหรือความชํานาญงานสูง   ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคําสัง่ 

หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างแน่ชดัหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ช่วยปฏิบติังานเขียนแบบและคดัลอกแบบต่าง ๆ  เช่น แบบพืน้ราบ  และแบบแสดงระดบั

ของทาง  แบบแปลนและรูปด้านข้างของอาคาร  คดัลอกหรือเขียนแบบท่ีต่าง ๆ  เช่น   แบบพืน้ราบ และ

แบบแสดงระดบัของทาง แบบแปลนของรูปด้านข้างของอาคาร คดัลอกหรือเขียนแบบท่ีต่าง ๆ   เช่น แผนท่ี

แสดงเส้นทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศ รวมทัง้เขียนตวัอกัษรเป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างช่างเขียนแบบ ช่างโยธา 

สถาปัตยกรรม หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาช่างเขียนแบบอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก ่

การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 
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ช่ือตําแหน่ง               ช่างเขียนแบบ  2 
 

ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานช่างเขียนแบบท่ีค่อนข้างยาก  ภายในการกาํกบัตรวจสอบโดยทัว่ไปหรือ 

ตามคําสัง่หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานเขียนแบบต่าง ๆ  เช่น  แบบแนวทางและระดบัของทางแบบแปลน

และรูปด้านข้างของอาคาร ผงับริเวณรูปตดัง่าย ๆ  ของแบบโครงสร้างของอาคารสะพาน เข่ือน อาคาร 

การประปา เป็นต้น คดัลอกหรือเขียนแผนท่ีต่าง ๆ เช่น แผนท่ีแสดงเส้นทาง แนวทาง แสดงภูมิประเทศ  

รวมทัง้เขียนตวัอกัษรและอื่น ๆ   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างเขียนแบบ 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 1 หรือท่ี   

ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบ  หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัช่างเขียนแบบ 1 แล้ว จะต้องมี

ความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง             ช่างเขียนแบบ  3 
 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานช่างเขียนแบบท่ีใช้ความชํานาญพอสมควร  ภายในการกํากบัตรวจสอบบ้าง 

และอาจได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึงด้วยและปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีใช้ความชํานาญพอสมควรเกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบ  โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ช่วยเขียนแบบรายละเอียดต่าง ๆ  ของแบบแปลนเช่น  รูปตดัทาง

พร้อมรายละเอียดของทาง  รูปตดัต่าง ๆ  ของโครงสร้างของอาคาร สะพานเข่ือน อาคารประปา ฯลฯ รูปตดั

ของแบบทางด้านสถาปัตยกรรม การขยายรายละเอยีดต่าง ๆ  และรูปทศันียภาพของแบบแปลนเป็นต้น  

ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างเขียนแบบ 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  2  หรือ

ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบ หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัช่างเขียนแบบ 2 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมโดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง             ช่างเขียนแบบ  4 
 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผดิชอบงานช่างเขียนแบบ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของ 

เจ้าหน้าท่ี หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง หรือปฏิบติังานช่างเขียนแบบท่ีค่อนข้างยากมาก   

โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ   หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมาก  หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกบังานเขียนแบบโดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง เช่น พิจารณาและเขียนแบบรายละเอยีดต่าง  ๆ ของแบบแปลน 

เช่น  รูปตดัทางพร้อมรายละเอียดของทาง  แบบโครงสร้างและรูปตดัต่าง ๆ  ของอาคาร สะพาน เข่ือน 

อาคารการประปา  ฯลฯ  รูปตดัของแบบทางด้านสถาปัตยกรรมช่วยในการขยายรายละเอียดต่าง ๆ  และ 

รูปทศันียภาพของแบบแปลน  เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา 

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างเขียนแบบ 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3   

หรือท่ี ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบ หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างเขียนแบบ 1 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบ 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

  

 



- 2 - 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัช่างเขียนแบบ 3 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ. กําหนดเม่ือวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 



ช่ือตําแหน่ง                ช่างเขียนแบบ  5 
 

ตําแหน่งประเภท        ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานช่างเขียนแบบ โดยควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานช่างเขียนแบบ

ท่ี 

ยากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบโดย 

ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น พิจารณา และเขียนแบบรายละเอียดต่าง ๆ  ด้าน

สถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม ประเภท อาคาร ถนน สะพาน เข่ือน อาคาร การประปา ฯลฯ เขียนแบบ

ขยายรายละเอียดต่าง ๆ  อนัเป็นส่วนประกอบของแบบ  และรูปทศันียภาพของแบบแปลนผงับริเวณ

ก่อสร้าง ช่วยและจดัทําแบบจําลอง เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างเขียนแบบ 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  4  

หรือ ท่ี  ก.จ.กําหนด เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบ

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างเขียนแบบ 1 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั  3   หรือท่ี   ก.จ.   เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างเขียน

แบบ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัช่างเขียนแบบ 4 แล้ว จะต้อง  

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2.   มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก.จ. กําหนดเม่ือวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 
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