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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

สถาปัตยกรรม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบแปลนอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมทั้งแบบแปลนต่ าง ๆ เกี่ยวกับ
ผังเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
สถาปนิก
ระดับปฏิบัติการ
สถาปนิก
ระดับชานาญการ
สถาปนิก
ระดับชานาญการพิเศษ
สถาปนิก
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.ท. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สถาปนิก

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สถาปัตยกรรม

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมข้ อ มู ล ศึ ก ษา วิ เคราะห์ เพื่ อ การก าหนดรายละเอี ย ดโครงการทาง
สถาปัตยกรรมหลัก รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่างๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง
1.2 จัดทาแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ ทางสถาปัตยกรรม
หลัก จัดทางบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงาน และ
ให้ได้สถาปัตยกรรมทีม่ ีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.3 ร่ า งแบบ ออกแบบ และเขี ย นแบบด้ า นสถาปั ต ยกรรม เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ บบ
สถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โครงการ และเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.4 วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขแบบแปลนต่างๆ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เพื่อให้ได้แบบแปลนที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐาน และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคารที่กาหนดไว้
1.5 คานวณโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ประมาณราคา และจัดทาราคาเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างการตกแต่งอาคารสถานที่ และการผังเมือง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
ด้านสถาปัตยกรรมได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.6 ตรวจสอบคุ ณ ภาพอาคาร และสถานที่ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ อ าคารและ
สถานที่ต่างๆ มีความถูกต้อง และได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้
1.7 ศึกษา สารวจอาคาร สถานที่ และภูมิประเทศต่างๆ และจัดทาเอกสาร และสรุป
รายงานต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ องด้ านสถาปั ต ยกรรม รวมทั้ งฐานข้อ มู ล ด้านสถาปั ต ยกรรม เพื่ อเป็ น ข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านสถาปัตยกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 ให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และผังเมืองแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงาน
ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ แ ละความเข้ าใจที่ ถู ก ต้ อ ง และสามารถน าไปปฏิ บั ติ ป ระยุ ก ต์ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
1.9 ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและ
เมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
1.10 ควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซมและต่ อ เติ ม รวมถึ ง งานอนุ รั ก ษ์ ท าง
สถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กาหนด

1.11 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล จัดทาคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง เพื่อพัฒ นา
องค์ความรู้ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก
1.12 ศึ กษา และติ ด ตามเทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.13 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานด้านสถาปัตยกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดาเนินการวาง
แผนการท างานของหน่ ว ยงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า น
สถาปัตยกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านสถาปัตยกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และสถิ ติ เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล /ระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับ งานสถาปัตยกรรม และ/หรือ งานอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ
4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทาโดย
เอกชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
4.4 ให้ ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไปและ
หน่วยงานต่าง ๆ
4.5 ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 1
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 1
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
ระดับ 1
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 1
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 1
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 1

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สถาปนิก

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สถาปัตยกรรม

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิ บัติงานของผู้ ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสู งในงานวิชาการสถาปัตยกรรม
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญสู ง ในงานวิ ช าการสถาปั ต ยกรรม ปฏิ บั ติ ง าน ที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ย าก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมข้ อ มู ล ศึ ก ษา วิ เคราะห์ เพื่ อ การก าหนดรายละเอี ย ดโครงการทาง
สถาปัตยกรรมหลัก รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่างๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง
1.2 จัดทาแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ ทางสถาปัตยกรรม
หลัก จัดทางบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงาน และให้
ได้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.3 ควบคุ ม และดู แ ลการร่ า งแบบ การออกแบบ และการเขี ย นแบบด้ า น
สถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้แบบสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โครงการ และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
1.4 ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการแก้ไขแบบแปลนต่างๆ ใน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ได้แบบแปลนที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐาน และ พรบ. ควบคุมอาคาร
ที่กาหนดไว้
1.5 ควบคุม ติดตาม และดูแลการก่อสร้าง และการตกแต่งอาคาร สถานที่ และสิ่ ง
ปลูกสร้างต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้อาคาร สถานที่ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ถู กต้องตามแบบ
แปลนมาตรฐาน และหลักสถาปัตยกรรมที่กาหนดไว้
1.6 ควบคุม และดูแลการศึกษา การสารวจอาคาร สถานที่ และภูมิประเทศต่างๆ
และการจัด ท าเอกสาร และการสรุ ป รายงานต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้ องด้านสถาปั ตยกรรม รวมทั้ งฐานข้อ มู ล ด้ าน
สถาปั ต ยกรรม เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานด้ า นสถาปั ต ยกรรมให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.7 ให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และผังเมืองแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงาน
ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ แ ละความเข้ าใจที่ ถู ก ต้ อ ง และสามารถน าไปปฏิ บั ติ ป ระยุ ก ต์ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

1.8 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.9 ควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซมและต่ อ เติ ม รวมถึ ง งานอนุ รั ก ษ์ ท าง
สถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กาหนด
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล จัดทาคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง เพื่อพัฒ นา
องค์ความรู้ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก
1.11 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.12 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนงานหรื อ ร่ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานตามแผนงาน โครงการ และ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ด้ า นสถาปั ต ยกรรมของหน่ ว ยงาน และแก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ ในการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านสถาปัตยกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านสถาปัตยกรรมแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และสถิ ติ เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล /ระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม และ/หรือ งานอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ
4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทาโดย
เอกชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
4.4 ให้ ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไปและ
หน่วยงานต่าง ๆ
4.5 ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก
4.6 ให้บริการด้านการตรวจสอบอาคารทางราชการแก่หน่วยงานที่ร้องขอ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานสถาปัตยกรรม หรืองาน
อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ก.จ. ก.ท . ห รื อ ก.อบ ต. ก าห นด มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี ก าห นดเวลา
6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และ ให้ลด
เป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่าง
อื่น ที่ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 2
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 2
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2

3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สถาปนิก

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สถาปัตยกรรม

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติ งานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในงานวิ ช าการ
สถาปัตยกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสู งมากในงานวิ ช าการ สถาปั ต ยกรรม ปฏิ บั ติ งานที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หา
ที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทาราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ออกแบบ จัดทาแบบ อานวยการสร้าง
แบบทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอนของหน่วยงาน และให้ได้สถาปัตยกรรม
ที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้อง
1.2 บริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมด้ านสถาปัตยกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดประโยชน์แก่
ประชาชน ชุมชน และสังคม
1.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการร่างแบบ การออกแบบ และการ
เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้แบบสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
โครงการ และเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.4 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการ
แก้ไขแบบแปลนต่างๆ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ได้แบบแปลนที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐาน
และ พรบ. ควบคุมอาคารที่กาหนดไว้
1.5 ควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการค านวณโครงสร้ า งทาง
สถาปัตยกรรม การประมาณราคา และการจัดทาราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างการตกแต่งอาคารสถานที่ และการ
ผังเมือง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.6 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการการก่อสร้าง และการตกแต่ง
อาคาร สถานที่ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้อาคาร สถานที่ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
ที่ถูกต้องตามแบบแปลนมาตรฐาน และหลักสถาปัตยกรรมที่กาหนดไว้

1.7 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การสารวจอาคาร สถานที่
และภูมิประเทศต่างๆ และการจัดทาเอกสาร และการสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้ง
ฐานข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านสถาปัตยกรรม
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 พัฒ นาและปรับปรุงระบบงานด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เกิดความ
มั่น ใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้ส ามารถสนั บ สนุนส่ วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและสอดคล้ องกับความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.11 ตรวจสอบอาคารและงานที่ออกแบบ และให้คาแนะนาหรือแนะนาขั้นตอนการ
ทางานเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง
1.12 กาหนดกรอบการศึกษา สารวจ รวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการ
ออกแบบวางผังและการเสนอโครงการพัฒนาเมือง
1.13 ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและ
เมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
1.14 ศึกษา ค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม เพื่อจัดทาคู่มือ เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทาง ในการพัฒนาวิชาการด้านสถาปัตยกรรม
1.15 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.16 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางระบบและแผนการปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งประเมินผล
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านสถาปัตยกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านสถาปัตยกรรมแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ชี้แจง ให้ ข้อ คิดเห็ น ในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการหรือคณะทางานต่ างๆเพื่ อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทาโดย
เอกชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
4.3 ให้ ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไปและ
หน่วยงานต่างๆ
4.4 ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก
4.5 ให้บริการด้านการตรวจสอบอาคารทางราชการแก่หน่วยงานที่ร้องขอ
4.6 กอบรมและให้ คาแนะน าแก่เจ้าหน้ าที่ ระดั บรองลงมาเพื่ อเพิ่ มศั กยภาพให้ กั บ
บุคลากรในหน่วยงาน
4.7 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางสถาปัตยกรรม เพื่อประกอบการเรียน
การสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงานสถาปัตยกรรม หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนด 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3

2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการสืบสวน
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สถาปนิก

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สถาปัตยกรรม

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสถาปัตยกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ สถาปัตยกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานสถาปัตยกรรมที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บูรณาการ เชื่อมโยง และประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล (Best Practice)
ในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานด้าน
สถาปัตยกรรมให้มคี วามทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 จัดทาราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ออกแบบ จัดทาแบบ อานวยการสร้าง
แบบ ทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอนของหน่วยงาน และให้ได้สถาปัตยกรรม
ที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้อง
1.4 กาหนดกลยุทธ์ และการร่างนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทาง
ต่างๆเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าการดาเนินการต่างๆ ด้านสถาปัตยกรรมบรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้
1.5 กาหนดมาตรฐานงาน พัฒ นา และปรับปรุงการดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรม
เพื่อให้การปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
1.6 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
สถาปั ต ยกรรม เพื่ อ เป็ น แนวทางการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ก าหนดเครื่ อ งมื อ แนวทาง คู่ มื อ กลไก กระบวนการ หรื อ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้าน สถาปัตยกรรม เพื่อให้การทางานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ชุมชน และสังคม

1.8 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านสถาปัตยกรรม เพื่อ ให้การดาเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และสามารถให้บริการด้านสถาปัตยกรรมแก่ประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและ
ปัญหาอย่างแท้จริง
1.9 ตรวจสอบอาคารและงานที่ออกแบบ และให้คาแนะนาหรือแนะนาขั้นตอนการ
ทางาน เพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง
1.10 ออกแบบอาคารและสิ่ งก่ อ สร้า งต่ างๆ ที่ ซั บ ซ้ อ นเป็ น พิ เศษ เพื่ อ ให้ ได้ งานที่ มี
คุณภาพ
1.11 ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติแบบ แผนผัง แบบก่อสร้าง รายการคานวณต่าง ๆ
เพื่อให้การก่อสร้างตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานและมีประสิทธิภาพสูง
1.12 ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
1.13 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.14 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.15 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งมอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้
การดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมบรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านสถาปัตยกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านสถาปัตยกรรมแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทาโดย
เอกชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน

4.3 ให้ ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไปและ
หน่วยงานต่าง ๆ
4.4 ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก
4.5 ให้บริการด้านการตรวจสอบอาคารทางราชการแก่หน่วยงานที่ร้องขอ
4.6 ฝึกอบรมและให้คาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
4.7 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางสถาปัตยกรรม เพื่อประกอบการเรียน
การสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญ การพิ เ ศษ และปฏิ บั ติ ง าน
สถาปัตยกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ดารงตาแหน่ งอย่างอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิ บัติงานสถาปัตยกรรม
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 3
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 4
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4

3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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