
 

 

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน    นายช่างเขียนแบบ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ   ท่ีปฏิบติังานทางช่างเขียนแบบ  ซ่ึงมีลกัษณะงาน 

ท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการเขียนแบบและคดัลอกแบบแปลนของทางอาคาร  เข่ือน  สะพาน  และสิ่งก่อสร้าง 

อื่น ๆ  เขียนแผนท่ีต่าง ๆ  เช่น  แผนท่ีแสดงเส้นทาง  แนวทางหรือภูมิประเทศ  เป็นต้น  และปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   นายช่างเขียนแบบ 2 ระดบั 2  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายช่างเขียนแบบ 3 ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายช่างเขียนแบบ 4 ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายช่างเขียนแบบ 5 ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายช่างเขียนแบบ 6 ว ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายช่างเขียนแบบ 7 ว ระดบั 7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างเขียนแบบ 2 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบ ตามแนวทางคําชีแ้จงและคู่มือปฏิบติังานท่ี

มีอยู่อย่างกว้างๆ โดยปฏิบติังานภายใต้การกํากบั  ตรวจสอบหรือสอนงานเป็นระยะ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยาก เกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น  เขียนแบบแนวทางและระดบัของทาง  แบบแปลนและรูป

ด้านข้างของอาคาร  ผงับริเวณรูปตดัง่าย ๆ   ของแบบโครงสร้างของอาคาร  สะพาน  เข่ือน  อาคารการ

ประปา  เป็นต้น  คดัลอกหรือเขียนแผนท่ีต่าง ๆ  เช่น  แผนท่ีแสดงเส้นทาง  แนวทางแสดงภูมิประเทศ  

รวมทัง้เขียนตวัอกัษรและอื่นๆ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1.  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างเทคนิควิศวกรรมโยธา  

ช่างก่อสร้าง  ช่างโยธา  ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่า

ใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  หรือ 

  2.  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีเ้ทคนิควิศวกรรมโยธา  

ช่างก่อสร้าง  ก่อสร้าง  ช่างโยธา  ช่างเขียนแบบ  สถาปัตยกรรม  เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นท่ี ก.จ.

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่งนีไ้ด้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  1.  มีความรู้ในวิชาช่างเขียนแบบอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจงัหวัด  กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  

ระเบียบและข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  3.  มีความสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  5.  มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 

  6.  มีความสามารถในการมให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ใน 

ความรับผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างเขียนแบบ 3  
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบท่ียากพอสมควร หรือ 

ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้

ระดบัเดียวกนั ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั  เพ่ือแก้ไขปัญหาและกําหนดทางเลือกท่ี

นอกเหนือจากวิธีการหรือแนวทางท่ีมีอยูเ่ดิม  โดยปฏิบติังานภายใต้การกํากบั  แนะนํา  หรือตรวจสอบ

งานบ้าง หรืออาจได้รับมอบหมายงานบางส่วนให้รับผดิชอบ  โดยจะได้รับคําแนะนําเป็นพิเศษในกรณีท่ีมี

ปัญหา และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่าง

หน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  เขียนแบบรายละเอียดต่าง ๆ  ของแบบแปลน  เช่น  รูปตดัทางพร้อม

รายละเอียดของทาง  รูปตดัต่าง ๆ   ของแบบโครงสร้างของอาคาร  สะพาน  เข่ือนอาคารการประปา  ฯลฯ   

รูปตดัของแบบทางด้านสถาปัตยกรรม  การขยายรายละเอียดต่าง ๆ   และรูปทศันียภาพของแบบแปลน  

เป็นต้น  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ติดต่อประสานงาน  และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างเขียนแบบ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2 

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบหรือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กําหนดเวลา  2  ปี  ให้เพ่ิมเป็น  3  ปี  สําหรับผู้มี

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างเขียนแบบ  2  ข้อ  1 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างเขียนแบบ  2  แล้ว  จะต้อง 

  1.  มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

  2.  มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างเขียนแบบ 4 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบท่ีมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือปฏิบติังานช่างเขียนแบบท่ียากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบั

ตรวจสอบ  หรือภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง   หรือปฏิบติังานในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็น

ตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานช่างเขียน

แบบโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบติั 

  ปฏิบติังานท่ียากหรือมีความรบัผิดชอบสงูเกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบโดยปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  พิจารณาและเขียนแบบรายละเอียดต่าง ๆ   ของแบบแผน  เช่น  

รูปตดัทางพร้อมรายละเอียดของทาง  แบบโครงสร้างและรูปตดัต่าง ๆ   ของอาคารสะพาน  เข่ือน  อาคาร

การประปา  ฯลฯ  รูปตดัของแบบทางด้านสถาปัตยกรรม  การขยายรายละเอียดต่าง ๆ   และรูปทศันียภาพ

ของแบบแปลน  เป็นต้น  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหา

และชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  ติดต่อประสานงาน  และปฏิบติัหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน เช่น ติดต่อ

ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบติังาน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างเขียนแบบ 2  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดบั 3  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่าง 

เขียนแบบหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างเขียนแบบ 2  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั 2  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั 

งานช่างเขียนแบบ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

 

 

/ ความรู้ …… 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างเขียนแบบ 3  แล้ว  จะต้อง 

  1.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ   ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

  2.  มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

  3.  มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

  4.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างเขียนแบบ 5 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบ  ซ่ึงมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมี

หน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานช่างเขียนแบบ  โดย

ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือ

ปฏิบติังานช่างเขียนแบบท่ีค่อนข้างยากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบัตรวจสอบ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากหรือมีความรับผดิชอบสูงมากเกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบ

โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  พิจารณา ควบคุม และปฏิบติังานช่างเขียนแบบ  

เช่น  งานเขียนแบบรายละเอียดต่าง ๆ   ของแบบแปลน  เช่น  รูปตดัทางพร้อมรายละเอียดของทาง  แบบ 

โครงสร้างและรูปตดัต่าง ๆ   ของอาคาร  สะพาน  เข่ือน   อาคารการประปา  ฯลฯ  รูปตดัของแบบทางด้าน

สถาปัตยกรรม  การขยายรายละเอียดต่าง ๆ   และรูปทศันียภาพของแบบแปลน  เป็นต้น  ฝึกอบรมและ 

ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   

เกีย่วกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน เช่น  ติดต่อ

ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบติังาน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างเขียนแบบ 2  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดบั 4  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่าง 

เขียนแบบ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างเขียนแบบ 2  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่า ระดบั 3  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั 

งานช่างเขียนแบบหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

       /  ความรู้ … 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 นอกจากจะมีความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างเขียนแบบ 4  แล้ว  จะต้อง 

  1.  มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

  2.  มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างเขียนแบบ 6 ว 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบ   ซ่ึงมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมี

หน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานช่างเขียนแบบ  โดย

ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือ

ปฏิบติังานช่างเขียนแบบในลกัษณะท่ียากมากซ่ึงจําเป็นต้องมีการตดัสินใจและแก้ปัญหาในงานท่ี

รับผิดชอบค่อนข้างมากและต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้  ความสามารถ  ความชํานาญงาน  และ

ประสบการณ์ท่ีสามารถปฏิบติังานในความรบัผิดชอบด้วยตนเองได้  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความรู้  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณ์สูง 

เกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบ  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอยา่ง  เช่น  พิจารณางานเขียน

แบบ ทัง้ด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม ประเภทอาคาร  ถนน  สะพาน  เข่ือน อาคารการประปา 

ฯลฯ เขียนแบบ  รูปสามมิติ หรือทศันียภาพของแบบแปลน  จดัวางแบบจําลอง เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้

คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  ตามท่ี

ได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสว่นราชการท่ีสงักดัและปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน เช่นติดต่อ

ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา   

ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างเขียนแบบ 2 และได้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่าง 

เขียนแบบหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

 2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างเขียนแบบ 2  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั 

งานข่างเขียนแบบหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 นอกจากจะมีความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างเขียนแบบ 5 แล้ว  จะต้อง 

 1.  มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

  2.  มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทําแผ่นตารางทําการ (Speadsheet) 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างเขียนแบบ 7 ว 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบท่ียากเป็น

พิเศษ  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  ปฏิบติังานโดยจําเป็นต้องมีการตดัสินใจหรือแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ

มาก  ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ  ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก 

เพ่ือกําหนดแนวทางและจดัทําคําชีแ้จงสําหรับงานท่ีจะทํา  โดยปฏิบติังานอิสระและต้องตดัสินใจเกี่ยวกบั

การปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบติังานให้ครอบคลมุ  สอดคล้องกบัสถานการณ์ใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาใน

งานท่ีรับผิดชอบ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย       
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญการพิเศษเกี่ยวกบังานช่างเขียนแบบ  โดยปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  พิจารณางานเขียนแบบทัง้ด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม 

ประเภท อาคาร  ถนน  สะพาน  เข่ือน  อาคารการประปา  ฯลฯ  เขียนแบบ ขยายรายละเอียดต่างๆ อนั

เป็นส่วนประกอบของแบบ  เขียนแบบรูปสามมิติ หรือทศันียภาพของแบบแปลน  จดัวางแบบจําลอง  เป็น

ต้น  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและ

ชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วม

ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานในการ

ปฏิบติังาน  เช่น การวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ติดต่อ

ประสานงานวางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  

ปรับปรุง  แก้ไข   

ติดตามประเมินผล  และแก้ไขปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยท่ีรับผิดชอบ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างเขียนแบบ 2 และได้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดบั 6 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่าง 

เขียนแบบหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 
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 2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างเขียนแบบ 2  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั 

งานข่างเขียนแบบหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 นอกจากจะมีความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างเขียนแบบ 6 แล้ว  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ

ในนโยบายการบริหารงานของรฐับาลและปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคมของประเทศ 

 

 

ก.จ. กําหนดเม่ือวันท่ี 21  มิถุนายน 2545 

และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.จ. ครัง้ท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 
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