มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

การผังเมือง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผังเมือง ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การวางแผนและวางโครงการผังเมือง วิเคราะห วิจยั คนควา
ออกแบบแปลน แผนผัง ตลอดจนปรับปรุงแกไข ใหคําปรึกษา แกปญหาและกําหนดมาตรการเพือ่
ใหสอดคลองกับการจัดทําและดําเนินการวางผังเมือง โดยเฉพาะทางดานการวางแผนผัง การใช
ประโยชนที่ดินทุกประเภท วางแผนผังระบบเสนทางคมนาคมและขนสง วางแผนผังระบบกิจการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว
ํ
ในการวางผังเมือง
รวมทั้งการออกแบบวางแผนผังโครงการและรายละเอียดในการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหรือ
สงวนพื้นที่หรือวัตถุสถานเพื่อการผังเมือง รวมทั้งเสนอมาตรการการปองกันและแกไขปญหาทาง
ผังเมืองดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

นักผังเมือง 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านขัน้ ตนเกีย่ วกับการผังเมือง ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนทําหนาที่ศึกษา วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการวางผังเมืองทั้งผัง
ภาค ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ รวมทัง้ เสนอมาตรการการปองกันและแกไขปญหาทางผังเมือง
ชวยนักผังเมืองระดับสูง ศึกษาคนควาเรือ่ งตาง ๆ ประกอบการวิเคราะห วิจยั รวบรวมขอมูลเบือ้ ง
ตนทางผังเมือง สถาปตยกรรม วิศวกรรม เศรษฐกิจและสังคม สถิติเกี่ยวกับประชากร การใชที่ดิน
ในประเภทตาง ๆ เพือ่ คํานวณ รางแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ตลอดจนกําหนดรายละเอียดประมาณ
ราคาเกี่ยวกับการวางผังสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนสง สถานที่พักผอน
หยอนใจ สถาบันราชการ โรงเรียน เพือ่ การวิเคราะหเกีย่ วกับการวางผังเมืองระดับตาง ๆ และปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางผังเมือง สถาปตยกรรม วิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิง่ แวดลอม ศิลปกรรม วิจติ รศิลป สถาปตยกรรม หรือทาง
อื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการผังเมืองอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

นักผังเมือง 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิด
ชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานผังเมือง โดยควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่ รือผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบตั งิ านผังเมืองทีค่ อ นขางยาก
มาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตาม
ที่ไดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานผังเมือง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึง่ หรือหลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะหขอมูลประเภทตาง ๆ เพือ่ คํานวณ ออกแบบ กําหนดราย
ละเอียดและประมาณราคา ตลอดจนจัดทํารูปจําลองผังเมือง การจัดทําและดําเนินการวางผังเมือง
โดยเฉพาะทางดานการวางแผนผังการใชที่ดิน วางแผนผังระบบคมนาคมและการขนสง วางโครง
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สําหรับเมืองขนาดเล็ก วิเคราะห วิจยั คนควาทางดานผังเมือง ให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํา
หนาที่ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับ
ปรุง แกไข ติดตามประเมินผลและแกปญ
 หาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานที่ได
รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักผังเมือง 3 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
ผังเมืองหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูม ี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม ขอ 2
2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางผังเมือง สถาปตยกรรมวิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักผังเมือง 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่
สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะ
นําและเสนอแนะวิธีการแกไข ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการประสานงาน

ชื่อตําแหนง

นักผังเมือง 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิด
ชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานผังเมือง โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบตั งิ านผัง
เมืองที่ยากมากโดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการวางผังเมือง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน ควบคุม ตรวจสอบการออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบและออกแบบผังเมือง
ศึกษารายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับความตองการของผังเมืองพรอมที้งจัดําเนินการในการประมาณ
ราคาของโครงการจนถึงขั้นจัดทําโครงการเงินทุนพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายการผังเมือง
โดยเฉพาะ การวางผังภาค ผังเมืองรวม วางโครงการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ วางระบบ
คมนาคมและกาขนสงของเมืองขนาดกลาง วางผังเมืองเฉพาะในระดับจังหวัด อําเภอ กิง่ อําเภอ วาง
ผังปรับปรุงบริเวณที่ดินที่ไดรับสาธารณภัย ผังชุมชน ตรวจสอบผังเมืองเฉพาะ ดําเนินการแกไข
และปองกันการเกิดปญหาผังเมืองทุกระดับ ใหคาปรึ
ํ กษา แกปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติ
งานดังกลาว ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํา
หนาที่ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับ
ปรุง แกไข ติดตามประเมินผลและแกปญ
 หาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่
ไดรบั มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักผังเมือง 3 หรือนักผังเมือง 4 ขอ 2 และ
ไดดารงตํ
ํ าแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราช
การเกี่ยวกับงานผังเมือง หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักผังเมือง 3 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ
กวาระดับ 3หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผัง
เมืองหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูม คี ณ
ุ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักผังเมือง 4 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักผังเมือง 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

นักผังเมือง 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิด
ชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานผังเมือง โดยควบคุมหนวยงาน
หลายหนวยและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานผังเมืองใน
ลักษณะผูชานาญการหรื
ํ
อผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับการวางผังเมือง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึง่ หรือหลายอยาง เชน พิจารณา คนควาเพื่อการออกแบบอาคารและสิ่งกอสรางใหเหมาะ
สมตามสภาพตาง ๆ ตรวจพิจารณา รับรองแบบผังเมือง ตลอดจนการประมาณราคาและจัดทําโครง
การเงินทุนพัฒนาประเภทตาง ๆ จัดทําและดําเนินการในการวางผังเมืองใหเปนไปตามขัน้ ตอนของ
กฎหมาย ดําเนินการวางแผนผังการใชที่ดินทุกประเภท วางผังระบบคมนาคมและการขนสง ผัง
ระบบกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการสําหรับเมืองขนาดใหญ ดําเนินการวางผังภาคและผัง
เมืองทุกระดับ กํ าหนดมาตรการในการปองกันปญหาทางผังเมือง ดําเนินการแกปญหาผังเมือง
ดําเนินการจัดทําผังเมืองที่ไดวางไวใหเปนไปตามผัง เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํา
หนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวย
งานทีร่ บั ผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให
คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่
ไดรบั มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักผังเมือง 3 หรือนักผังเมือง 4 ขอ 2 และ
ไดดารงตํ
ํ าแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราช
การเกี่ยวกับงานผังเมือง หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักผังเมือง 3 หรือนักผังเมือง 4 ขอ 2 และ
ไดดารงตํ
ํ าแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานผังเมือง หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักผังเมือง 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูท างคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet)

ชื่อตําแหนง

นักผังเมือง 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิด
ชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานผังเมือง โดยควบคุมหนวยงาน
หลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบัติงานผังเมืองในลักษณะผู
ชํ านาญการพิเศษ หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับการวางผังเมือง โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน การวางผัง การวิเคราะห วิจยั คนควา พิจารณาตรวจสอบ รับ
รองแบบ เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบผังเมืองใหเปนไปตามความเหมาะสมกับสภาพการณ
และวัตถุประสงคเกี่ยวกับการวางผังเมือง จัดทําและดําเนินการวางผังเมืองใหเปนไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ดําเนินการวางแผนผัง การใชที่ดินทุกประเภท วางผังระบบคมนาคมและการขนสง ยัง
ระบบกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สําหรับเมืองขนาดใหญ ดําเนินการวางผังภาคและผัง
เมืองทุกระดับ กําหนดมาตรการในการปองกันปญหาทางผังเมือง ดําเนินการแกปญหาผังเมือง
ดําเนินการจัดทําผังเมืองทีไดวางไวใหเปนไปตามผัง เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
เขารวมประชุมคณะกรกรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํา
หนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวย
งานทีร่ บั ผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให
คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่
ไดรบั มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักผังเมือง 3 หรือนักผังเมือง 4 ขอ 2
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานผังเมือง หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักผังเมือง 3 หรือ นักผังเมือง 4 ขอ 2
และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผังเมืองหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักผังเมือง 6 แลว จะตองมีความเขา
ใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

