มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

ชางผังเมือง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานชางผังเมือง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการราง
เขียนแบบแปลน แผนผัง สําหรับการวางผังเมือง ดําเนินการสํารวจ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ
ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของพื้นที่และชุมชนในบริเวณเขตสํารวจเพือ่ การวางผังเมือง รวม
ทั้งศึกษาสํารวจโครงการและนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวของ ทั้งระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาค เพือ่ ประมวลเปนขอ
มูลพื้นฐานสําหรับการวิเคราะห วิจยั และเพื่อใชในการจัดทําวางผังเมืองหรือเพือ่ การแกไขปองกันปญหาตาง ๆ ทาง
ดานการเมือง เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

ชางผังเมือง 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางผังเมืองที่ไมยากภายใตการกํากับและตรวจสอบโดย
ใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจ รวบรวมขอมูล และรายละเอียดตาง ๆ เพือ่ การวางผังเมืองใน
บริเวณพื้นที่ของเขตสํารวจเพือ่ การวางผังเมือง จัดทําขอมูลที่สารวจ
ํ รวบรวมไดลงในแบบสํารวจ ตารางแผนที่
กราฟ แผนภาพ และอื่น ๆ ชวยเขียนแบบแปลน แผนผัง หรือแผนที่ เก็บรักษาอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ในระหวางที่
ใชดาเนิ
ํ นการ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา
ชางเขียนแบบ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาชางอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

ชื่อตําแหนง

ชางผังเมือง 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชางผังเมืองที่คอนขางยาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบ ขอมูล และรายละเอียดตาง ๆ ในบริเวณพืน้ ทีข่ องเขตสํารวจ เพือ่ การวาง
ผังเมือง จัดทําขอมูลที่รวบรวมไดลงในแบบสํารวจ ตาราง แผนที่ กราฟ แผนภาพ และอื่น ๆจัดรวมขอมูล
ดังกลาวเปนหมวดหมู ประเภท เขียนแบบแปลน แผนผัง หรือแผนที่ เก็บดูแล รักษาอุปกรณเครือ่ งมือตาง ๆ ใหอยูใน
สภาพที่ใชปฏิบัติการได และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางผังเมือง 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติหนาที่ราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมืองหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางผังเมือง 1 แลวจะตองมีความสามารถ
ในการใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง

ชางผังเมือง 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก
หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนา
หนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชาง
ผังเมือง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จานวนหนึ
ํ
ง่ หรือปฏิบัติงานชางผังเมืองที่ยากพอสมควร
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบ ขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ในบริเวณพืน้ ทีข่ องเขตสํารวจ เพือ่ การวาง
ผังเมือง จัดทําขอมูลที่รวบรวมไดลงในแบบสํารวจ ตาราง แผนที่ กราฟ แผนภาพ และอื่น ๆ จัดรวมขอมูล
ดังกลาวเปนหมวดหมู ประเภท เขียนแบบแปลน แผนผัง หรือแผนที่ เก็บ ดูแล รักษาอุปกรณเครือ่ งมือตาง ๆ ใหอยูใน
สภาพที่ใชปฏิบัติการได และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรอง
ลงมา
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางผังเมือง 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางผังเมือง 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูเ กีย่ วกับเหตุการณปจ จุบนั ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

ชางผังเมือง 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางผังเมือง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอ ยูใ ต
บังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานชางผังเมืองที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือ
ภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานชางผังเมืองที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลสถิติและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมืองของบริเวณพื้นที่ในเขตสํารวจเพือ่
การผังเมือง รวมทัง้ โครงการและนโยบายการพัฒนาตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ประมวลวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่
สํารวจรวบรวมไดใหเปนรูปตาราง แผนที่ กราฟ แผนภาพ และอื่น ๆ เพือ่ เปนประโยชนในการศึกษาวิเคราะห วิจยั
จัดทํารายงานและวางหรือจัดทําผังเมืองตาง ๆ ทั้งผังภาค ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ และรวมถึงการสํารวจตรวจ
สอบขอเท็จจริงเพือ่ การพิจารณาแกไขปองกันปญหาตาง ๆ ของชุมชนทางดานผังเมือง ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการ
ปฏิบัตงิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกีย่ วของ
ในฐานะผูชวยหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางผังเมือง 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางผังเมือง 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 2 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางผังเมือง 3 แลว จะตอง
1.! มี่ความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

ชางผังเมือง 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานชางผังเมือง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับ
บัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานชางผังเมืองที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใต
การตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานชางผังเมืองที่ยากขึ้น โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สํารวจ รวบ
รวม ตรวจสอบขอมูลสถิติและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมืองของบริเวณพื้นที่ในเขตสํารวจเพือ่ การผังเมือง
รวมทั้งโครงการและนโยบายการพัฒนาตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ประมวลวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่สํารวจรวบรวม
ไดใหเปนรูปตาราง แผนที่ กราฟ แผนภาพ และอื่น ๆ เพือ่ เปนประโยชนในการศึกษาวิเคราะห วิจยั จัดทํารายงานและ
วางหรือจัดทําผังเมืองตาง ๆ ทั้งผังภาค ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ และรวมถึงการสํารวจตรวจสอบขอเท็จจริง
เพื่อการพิจารณาแกไขปองกันปญหาตาง ๆ ของชุมชนทางดานผังเมือง ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจา
หนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางผังเมือง 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางผังเมือง 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางผังเมือง 4 แลว จะตอง
1.! มี่ความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

