มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

สถาปตยกรรม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสถาปตยกรรมและผังเมือง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบแปลน อาคาร สิ่งกอสรางตาง ๆ และแบบผังเมือง เปนตน และปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งตําแหนงตาง ๆ เหลานี้มีลักษณะที่จําเปนตองใชความรูความชํานาญในวิชาการสถาปตยกรรม
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้คือ
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สถาปนิก 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมและผังเมือง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษารายละเอียดเพื่อคํานวณรางแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการกอสรางและ
ตกแตงอาคาร สถานที่ และการผังเมือง ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แกไข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยูใน
ความรับผิดชอบ ควบคุมการกอสรางและตกแตงอาคารใหถูกตองตามแบบและหลักสถาปตยกรรมไทยหรือสากล และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสถาปตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กส.)
2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสถาปตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กส.)
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในวิชาการสถาปตยกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความสามารถในการควบคุมการกอสราง
3. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
5. มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
6. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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สถาปนิก 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสถาปตยกรรมและผังเมือง ซึ่งตองใชความรูและความชํานาญงานคอนขางสูงมาก และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานสถาปตยกรรมและการผังเมือง ซึ่งตองใชความรูความชํานาญงานคอนขางสูงมาก โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะหขอมูลทางสถาปตยกรรม เพื่อคํานวณออกแบบ กําหนดราย
ละเอียด และประมาณราคาเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร หรือการตกแตง ตอเติมอาคาร สถานที่ และสิ่งกอสรางตาง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวกับผังเมือง เปนตน ทํารูปจําลองอาคารและสิ่งกอสราง ออกแบบ แกไข ดัดแปลง อาคารและสิ่งกอสรางที่ชํารุดพรอม
สิ่งกอสราง กับทํารูปจําลองผังเมือง ควบคุมและตรวจสอบการกอสรางใหถูกตองตามแบบและหลักสถาปตยกรรม ใหคํา
ปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 ไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ มาแลวไมนอยกวา 1 ป
กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิด
ชอบงานสถาปตยกรรม โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสม
ควร หรือปฏิบัติงานสถาปตยกรรมและผังเมือง ซึ่งตองใชความรูความชํานาญงานสูงมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมและการผังเมือง ซึ่งตองใชความรูความชํานาญงานสูงมาก โดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุม ตรวจสอบ การออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบและออกแบบ
อาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ เชน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อนุสาวรีย พระอุโบสถ วิหารและอาราม ตาง ๆ และการผังเมือง
ฯลฯ ศึกษารายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับความตองการของอาคารและสิ่งกอสรางที่จะออกแบบ เชน ลักษณะพื้นที่ที่จะกอสราง
งบประมาณ จุดประสงคของการใชประโยชน กฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง เปนตน ออกแบบอาคารที่ยาก ๆ ดวยตนเอง
ดําเนินการและแกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานทางดานสถาปตยกรรมทั้งไทยและสากล ฝกอบรมและใหคํา
ปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ติดตอประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 โดยไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา
4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแผนงานของอบต.
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานสถาปตยกรรมและการผังเมือง โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวน
มาก หรือปฏิบัติงานสถาปตยกรรมและการผังเมืองในลักษณะผูชํานาญการ หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานสถาปตยกรรมและการผังเมืองในลักษณะผูชํานาญการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เชน ตรวจสอบและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบ คํานวณโครงสราง และเขียนแบบอาคารเพื่อการกอสราง
และซอมแซม ใหแนวทางแกสถาปนิกและวิศวกรเพื่อออกแบบอาคารใหเปนไปตามความเหมาะสม และตามความประสงค
ของแตละงาน ตรวจพิจารณาและแกไขการออกแบบและการคํานวณโครงสราง ตรวจและควบคุมการออกแบบ ตกแตงภาย
ในอาคาร การประมาณราคาคากอสราง เปนตน ออกบแบอาคารและสิ่งกอสรางตาง ๆ ดวยตนเองในกรณียุงยาก หรือเปน
งานมีที่งบประมารสูง พิจารณาคนควาเพื่อการออกแบบอาคารใหเหมาะสมตามสภาพตาง ๆ ตรวจและพิจารณาลงนามรับ
รองแบบอาคารของหนวยงานตาง ๆ ที่กําหนดไวในกฎหมาย เชน แบบอาคารโรงเรียน โบสถมาตรฐาน เปนตน ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนา
ที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราช
การที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบ
หมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 5 แลว จะตอง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet)

ชื่อตําแหนง

สถาปนิก 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานสถาปตยกรรมและการผังเมือง โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวน
มาก หรือปฏิบัติงานสถาปตยกรรมและการผังเมืองในลักษณะผูชํานาญการ หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานสถาปตยกรรมและการผังเมืองในลักษณะผูชํานายการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เชน ตรวจสอบและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบ คํานวณโครงสราง และเขียนและอาคารเพื่อการกอสราง
และซอมแซม ใหแนวทางแกสถาปนิกและวิศวกรเพื่อออกแบบอาคารใหเปนไปตามความเหมาะสมและตามความประสงค
ของแตละงาน ตรวจพิจารณาและแกไขการออกแบบและการคํานวณโครงสราง ตรวจและควบคุมการออกแบ ตกแตงภายใน
อาคาร การประมาณราคาคากอสราง เปนตน ออกแบบอาคารและสิ่งกอสรางตาง ๆ ดวยตนเองในกรณียุงยากหรือเปนงานที่
มีงบประมารสูง พิจารณาคนควาเพื่อการออกแบบอาคารใหเหมาะสมตามสภาพตาง ๆ ตรวจและพิจารณาลงนามรับรอง
แบบอาคารของหนวยงานตางๆ ที่กําหนดไวในกฎหมาย เชน แบบอาคารโรงเรียน โบสถมาตรฐาน เปนตน ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขา
รวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่
สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมารของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน
มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 6 แลว จะตองมีความรูความเขาใจ
ในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีความเชี่ยวชาญใน
หนาที่

