
 

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
 

สายงาน             นายชางผังเมือง 

ลักษณะงานโดยทั่วไป
  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางผังเมือง ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ราง เขียนแบบแปลน แผนผังสําหรับการวางผังเมือง ดําเนินการสํารวจ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ 
ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของพื้นที่และชุมชนในบริเวณเขตสํารวจเพื่อการวางผังเมือง รวมทั้ง
ศึกษาสํารวจโครงการและนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวของทั้งระดับทองถ่ินและระดับภูมิภาค เพื่อประมวลเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับการวิเคราะห วิจัย และเพื่อใชในการจัดทําวางผังเมืองหรือเพื่อการแกไขปองกันปญหาตาง ๆ ทางดาน
การผังเมือง เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

ชื่อและระดับของตาํแหนง 

 

  ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตาํแหนงดังนี้ คอื 

   นายชางผังเมือง 2 ระดับ 2 

   นายชางผังเมือง 3 ระดับ 3 

   นายชางผังเมือง 4 ระดับ 4 

   นายชางผังเมือง 5 ระดับ 5 

   นายชางผังเมือง 6 ระดับ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ชื่อตําแหนง    นายชางผงัเมือง 2 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานชางผังเมืองที่คอนขางยาก  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ในบริเวณพื้นทีข่องเขตสํารวจเพื่อการวางผัง
เมือง จัดทําขอมูลที่รวบรวมไดลงในแบบสํารวจเพื่อการวางผังเมือง จดัทําขอมูลที่รวบรวมไดลงในแบบสํารวจ ตาราง 
แผนที่ กราฟ แผนภาพ และอื่น ๆ จัดรวมขอมูลดังกลาวเปนหมวดหมู ประเภท เขยีนแบบแปลน แผนผัง หรือแผนที่ 
เก็บ ดูแล รักษาอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ใหอยูในสภาพทีใ่ชปฏิบัติการได และปฏิบัตหินาที่อ่ืน 

ที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิค(ปวท.)  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางเทคนิคสถาปตยกรรม 

 เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ  สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา ชางเขียนแบบ หรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ด 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางเทคนิคสถาปตยกรรม  
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ   สถาปตยกรรม  ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา ชางเขียนแบบ หรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ด 

ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในวิชาชางอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย กฎ  

ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม 

แกการปฏิบัติงานในหนาที ่
2. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 

 

 

 

 

 

 



 
 

ชื่อตําแหนง    นายชางผงัเมือง 3 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก หรือ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทยีบไดระดับเดยีวกัน 
รับผิดชอบงานชางผังเมือง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีจ่ํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานชางผังเมือง
ที่ยากพอสมควร และปฏิบัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ในบริเวณพื้นทีข่องเขตสํารวจเพื่อการวางผัง
เมือง จัดทําขอมูลที่รวบรวมไดลงในแบบสํารวจ ตาราง แผนที่ กราฟ แผนภาพ และอื่น ๆ จัดรวมขอมูลดังกลาวเปน
หมวดหมู ประเภท เขียนแบบแปลน แผนผังหรือแผนที่ เก็บ ดูแล รักษาอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ใหอยูในสภาพทีใ่ช
ปฏิบัติการได และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และแกปญหาขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางผังเมือง 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2หรือที่  
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา  1  ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางผังเมือง 
2  ขอ 1 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางผังเมือง 2 แลว  จะตอง 

1. มีความรูเกี่ยวกับเหตกุารณปจจุบันดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
 

 

 

 
 
 



 
 

ชื่อตําแหนง    นายชางผงัเมือง 4 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัแผนก ซ่ึงมหีนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางผังเมือง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือ 

ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานชางผังเมืองที่คอนขางยากมาก โดยไมจําเปนตองมี 
ผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานชางผังเมืองที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลสถิติและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมืองของบริเวณพื้นทีใ่นเขตสํารวจเพื่อ
การผังเมือง รวมทั้งโครงการและนโยบายการพัฒนาตาง ๆ ทั้งในระดับทองถ่ิน ประมวลวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่สํารวจ
รวบรวมไดใหเปนรูปตาราง แผนที่ กราฟ แผนภาพ และอื่น ๆ เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาวิเคราะห วิจยั จัดทาํ
รายงานและวาแผนหรือจัดทาํผังเมืองตาง ๆ ทั้งผังภาค ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ และรวมถึงการสํารวจตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเพื่อการพิจารณาแกไขปองกันปญหาตาง ๆ ของชุมชนทางดานผังเมือง  ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดบัรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบตัิงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                        1.    มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางผังเมือง 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ 
 ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผงัเมืองหรืองานอื่นที่เกีย่วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

3. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางผังเมือง 2 ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 2 หรือที่  
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมืองหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป  ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางผังเมือง 
2  ขอ 1 

 

 

 



 
 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 

  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางผังเมือง 3 แลว  จะตอง 
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 

2. มีความสามารถในกากรจดัทาํแผนงาน ควบคุม ตรวจสบ ใหคําปรึกษา แนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชื่อตําแหนง                   นายชางผงัเมือง 5 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัแผนก ซ่ึงมหีนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
มาก หรือในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีหนาทีค่วามรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดยีวกัน รับผิดชอบงานชางผังเมือง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานชางผังเมืองที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานชางผังเมืองที่ยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง เชน สํารวจ 
รวบรวม ตรวจสอบขอมูลสถิติและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมืองของบริเวณพื้นทีใ่นเขตสํารวจเพื่อการผัง
เมือง รวมทั้งโครงการและนโยบายการพัฒนาตาง ๆ ทั้งในระดับทองถ่ิน ประมวลวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่สํารวจ 
รวบรวมไดใหเปนรูปตาราง แผนที่ กราฟ แผนภาพ และอื่น ๆ เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาวิเคราะห วิจยั จัดทาํ
รายงานและวางหรือจัดทําผังเมืองตาง ๆ ทั้งผังภาค ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และรวมถึงการสาํรวจตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเพื่อการพิจารณาแกไขปองกันปญหาตาง ๆ ของชุมชนทางดานผังเมือง ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบตัิงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางผังเมือง 2 ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.  

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมืองหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป  หรือ 

2. .มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางผังเมือง 2 ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือที่  
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมืองหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางผังเมือง 4 แลว  จะตอง 
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 



2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

3.   มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
 

 

ชื่อตําแหนง    นายชางผงัเมือง 6 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัฝายหรือกอง ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตําแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางผังเมือง โดยควบคมุตรวจสอบและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยู
ใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานชางผังเมืองในลักษณะผูชํานาญการ หรือมีความรูความสามารถ และ
ความชํานาญเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชางผังเมอืงในลักษณะชํานาญการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลสถิติและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมืองของบริเวณพืน้ที่ในเขต
สํารวจเพื่อการผังเมือง รวมทั้งโครงการและนโยบายการพัฒนาตาง ๆ ทั้งในระดับทองถ่ิน ประมวลวิเคราะหขอมูลตาง 
ๆ ที่สํารวจ รวบรวมไดใหเปนรูปตาราง แผนที่ กราฟ แผนภาพ และอ่ืน ๆ เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาวเิคราะห วิจยั 
จัดทํารายงานและวางหรือจดัทําผังเมืองตาง ๆ ทั้งผังภาค ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และรวมถึงการสํารวจ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อการพิจารณาแกไขปองกันปญหาตาง ๆ ของชุมชนทางดานผังเมือง ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดบัรองลงมา ตอบปญหาและขี้แจงเรื่องตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ส่ังการ วินจิฉัย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตาม
ประเมินผล และแกปญหาขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางผังเมือง 2 ไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมืองหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป  หรือ 

2. .มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางผังเมือง 2 ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือที่  
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผงัเมืองหรืองานอื่นที่เกีย่วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 



 

 

 

 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 

  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางผังเมือง 5 แลว  จะตอง 
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet) 

 

 


