
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน         ชางผังเมือง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานชางผังเมือง  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการราง 

เขียนแบบแปลน แผนผัง ส ําหรับการวางผังเมือง ดํ าเนินการส ํารวจ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ 
ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของพื้นที่และชุมชนในบริเวณเขตส ํารวจเพ่ือการวางผังเมือง รวม
ทั้งศึกษาสํ ารวจโครงการและนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวของ ทั้งระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาค เพ่ือประมวลเปนขอ
มูลพื้นฐานสํ าหรับการวิเคราะห วิจัย และเพื่อใชในการจัดท ําวางผังเมืองหรือเพ่ือการแกไขปองกันปญหาตาง ๆ ทาง
ดานการเมือง เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง

ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ
ชางผังเมือง 1 ระดับ 1
ชางผังเมือง 2 ระดับ 2
ชางผังเมือง 3 ระดับ 3
ชางผังเมือง 4 ระดับ 4

                                         ชางผังเมือง 5 ระดับ 5



ชื่อต ําแหนง ชางผังเมือง 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางผังเมืองที่ไมยากภายใตการก ํากบัและตรวจสอบโดย

ใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส ํารวจ รวบรวมขอมูล และรายละเอียดตาง ๆ เพ่ือการวางผังเมืองใน

บริเวณพื้นที่ของเขตส ํารวจเพ่ือการวางผังเมือง จัดทํ าขอมูลที่ส ํารวจ รวบรวมไดลงในแบบส ํารวจ ตารางแผนท่ี
กราฟ  แผนภาพ และอื่น ๆ ชวยเขียนแบบแปลน แผนผัง หรือแผนท่ี เก็บรักษาอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ในระหวางที่
ใชดํ าเนินการ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางชางกอสราง ชางส ํารวจ ชางโยธา

ชางเขียนแบบ    หรือทางอื่นที ่ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาชางอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล

และกฎหมาย  กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม

แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชางผังเมืองที่คอนขางยาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สํ ารวจ รวบรวม ตรวจสอบ ขอมูล และรายละเอียดตาง ๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีของเขตสํ ารวจ เพ่ือการวาง

ผังเมือง จัดทํ าขอมูลที่รวบรวมไดลงในแบบส ํารวจ ตาราง แผนท่ี กราฟ แผนภาพ และอื่น ๆจัดรวมขอมูล
ดังกลาวเปนหมวดหมู  ประเภท เขียนแบบแปลน แผนผัง หรือแผนท่ี เก็บดูแล รักษาอุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ ใหอยูใน
สภาพที่ใชปฏิบัติการได และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงชางผังเมือง 1  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1 หรือ ก.อบต.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติหนาที่ราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมืองหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางผังเมือง 1 แลวจะตองมีความสามารถ

ในการใหค ําแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก หรือในฐานะผูชวยหัวหนา

หนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชาง
ผังเมือง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จ ํานวนหน่ึง หรือปฏิบัติงานชางผังเมืองที่ยากพอสมควร
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สํ ารวจ รวบรวม ตรวจสอบ ขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีของเขตสํ ารวจ เพ่ือการวาง

ผังเมือง จัดทํ าขอมูลที่รวบรวมไดลงในแบบส ํารวจ ตาราง แผนท่ี  กราฟ  แผนภาพ และอื่น ๆ จัดรวมขอมูล
ดังกลาวเปนหมวดหมู ประเภท เขียนแบบแปลน แผนผัง หรือแผนท่ี เกบ็ ดูแล รักษาอุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ ใหอยูใน
สภาพที่ใชปฏิบัติการได และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรอง
ลงมา

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงชางผังเมือง 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 หรือท่ี

ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางผังเมือง 2 แลว  จะตอง
1.! มีความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานชางผังเมือง  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่หรือปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึง หรือปฏิบัติงานชางผังเมืองที่คอนขางยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ หรือ
ภายใตการตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานชางผังเมืองที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

สํ ารวจ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลสถิติและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมืองของบริเวณพื้นที่ในเขตส ํารวจเพ่ือ
การผังเมือง รวมท้ังโครงการและนโยบายการพฒันาตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ประมวลวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่
สํ ารวจรวบรวมไดใหเปนรูปตาราง แผนท่ี กราฟ แผนภาพ และอื่น ๆ เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาวิเคราะห วิจัย 
จัดทํ ารายงานและวางหรือจัดทํ าผังเมืองตาง ๆ ทั้งผังภาค ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ และรวมถึงการส ํารวจตรวจ
สอบขอเท็จจริงเพ่ือการพิจารณาแกไขปองกันปญหาตาง ๆ ของชุมชนทางดานผังเมือง ใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เก่ียวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษา แนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงชางผังเมือง 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือท่ี

ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงชางผังเมือง 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 2 หรือท่ี
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางผังเมือง 3 แลว  จะตอง
1.! มี่ความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง 

หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน  รับผิดชอบงานชางผังเมือง  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่หรือปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํ านวนหน่ึง หรือปฏิบัติงานชางผังเมืองที่คอนขางยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ หรือภายใต
การตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานชางผังเมืองที่ยากขึ้น โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ส ํารวจ รวบ
รวม ตรวจสอบขอมูลสถิติและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมืองของบริเวณพื้นที่ในเขตส ํารวจเพ่ือการผังเมือง 
รวมทั้งโครงการและนโยบายการพัฒนาตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ประมวลวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่สํ ารวจรวบรวม
ไดใหเปนรูปตาราง แผนท่ี กราฟ แผนภาพ และอื่น ๆ เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาวิเคราะห วิจัย จัดทํ ารายงานและ
วางหรือจัดทํ าผังเมืองตาง ๆ ทั้งผังภาค ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ และรวมถึงการส ํารวจตรวจสอบขอเท็จจริง
เพื่อการพิจารณาแกไขปองกันปญหาตาง ๆ ของชุมชนทางดานผังเมือง ใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจา
หนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษา แนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง

1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงชางผังเมือง 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือท่ี
 ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงชางผังเมือง 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3 หรือท่ี
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางผังเมือง หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางผังเมือง 4 แลว  จะตอง
1.! มี่ความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร


