
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน การผังเมือง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผังเมือง ซึ่งมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการก ําหนดนโยบาย การวางแผนและวางโครงการผังเมือง วิเคราะห วิจัย คนควา 
ออกแบบแปลน แผนผัง ตลอดจนปรับปรุงแกไข ใหคํ าปรึกษา แกปญหาและก ําหนดมาตรการเพ่ือ
ใหสอดคลองกับการจัดทํ าและดํ าเนินการวางผังเมือง โดยเฉพาะทางดานการวางแผนผัง การใช
ประโยชนที่ดินทุกประเภท วางแผนผังระบบเสนทางคมนาคมและขนสง วางแผนผังระบบกิจการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่น ๆ ตามที่ก ําหนดไวในการวางผังเมือง 
รวมทั้งการออกแบบวางแผนผังโครงการและรายละเอียดในการดํ าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหรือ
สงวนพื้นที่หรือวัตถุสถานเพื่อการผังเมือง รวมทั้งเสนอมาตรการการปองกันและแกไขปญหาทาง
ผังเมืองดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับตํ าแหนงดังน้ี คือ

นักผังเมือง 3 ระดับ 3
นักผังเมือง 4 ระดับ 4
นักผังเมือง 5 ระดับ 5
นักผังเมือง 6 ระดับ 6
นักผังเมือง 7 ระดับ 7



ชื่อต ําแหนง นักผังเมือง 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบติังานข้ันตนเก่ียวกับการผังเมือง ภายใตการกํ ากับตรวจสอบโดยใกลชิด และ

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนทํ าหนาที่ศึกษา วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการวางผังเมืองทั้งผัง

ภาค ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ รวมท้ังเสนอมาตรการการปองกันและแกไขปญหาทางผังเมือง 
ชวยนักผังเมืองระดับสูง ศึกษาคนควาเร่ืองตาง ๆ ประกอบการวิเคราะห วิจัย รวบรวมขอมูลเบ้ือง
ตนทางผังเมือง สถาปตยกรรม วิศวกรรม เศรษฐกิจและสังคม สถิติเกี่ยวกับประชากร การใชที่ดิน
ในประเภทตาง ๆ เพ่ือคํ านวณ รางแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ตลอดจนกํ าหนดรายละเอียดประมาณ
ราคาเกี่ยวกับการวางผังสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนสง สถานที่พักผอน
หยอนใจ สถาบันราชการ โรงเรียน เพ่ือการวิเคราะหเก่ียวกับการวางผังเมืองระดับตาง ๆ และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางผังเมือง สถาปตยกรรม วิศวกรรม

โยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดลอม ศิลปกรรม  วิจิตรศิลป  สถาปตยกรรม  หรือทาง
อ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการผังเมืองอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล

และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน

หนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิด
ชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานผังเมือง โดยควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง หรือปฏิบัติงานผังเมืองท่ีคอนขางยาก
มาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตาม
ท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานผังเมือง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง

หน่ึง หรือหลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะหขอมูลประเภทตาง ๆ เพ่ือคํ านวณ ออกแบบ กํ าหนดราย
ละเอียดและประมาณราคา ตลอดจนจัดทํ ารูปจํ าลองผังเมือง การจัดท ําและดํ าเนินการวางผังเมือง 
โดยเฉพาะทางดานการวางแผนผังการใชที่ดิน วางแผนผังระบบคมนาคมและการขนสง วางโครง
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ส ําหรับเมืองขนาดเล็ก วิเคราะห วิจัย คนควาทางดานผังเมือง ให
คํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที ่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ า
หนาที่ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า ปรับ
ปรุง แกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานที่ได
รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักผังเมือง 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงใน

ระดับ 3 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
ผังเมืองหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงตาม ขอ 2

2.  ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางผังเมือง สถาปตยกรรมวิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางอื่นที ่ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักผังเมือง 3 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการท่ี

สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะ

นํ าและเสนอแนะวิธีการแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการประสานงาน



ชื่อต ําแหนง นักผังเมือง 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิด
ชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานผังเมือง     โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานผัง
เมืองที่ยากมากโดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการวางผังเมือง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึง 

หรือหลายอยาง เชน ควบคุม ตรวจสอบการออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบและออกแบบผังเมือง 
ศึกษารายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับความตองการของผังเมืองพรอมที้งจัดํ าเนินการในการประมาณ
ราคาของโครงการจนถึงขั้นจัดทํ าโครงการเงินทุนพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายการผังเมือง
โดยเฉพาะ การวางผังภาค ผังเมืองรวม วางโครงการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ วางระบบ
คมนาคมและกาขนสงของเมืองขนาดกลาง วางผังเมืองเฉพาะในระดับจังหวัด อํ าเภอ ก่ิงอํ าเภอ วาง
ผังปรับปรุงบริเวณที่ดินที่ไดรับสาธารณภัย ผังชุมชน ตรวจสอบผังเมืองเฉพาะ ดํ าเนินการแกไข
และปองกันการเกิดปญหาผังเมืองทุกระดับ ใหค ําปรึกษา แกปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติ
งานดังกลาว ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ า
หนาที่ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า ปรับ
ปรุง แกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักผังเมือง 3 หรือนักผังเมือง 4 ขอ 2 และ

ไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราช
การเกี่ยวกับงานผังเมือง หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ



2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักผังเมือง 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ า
กวาระดับ 3หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผัง
เมืองหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณ
สมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักผังเมือง 4 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักผังเมือง 4 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิด
ชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานผังเมือง โดยควบคุมหนวยงาน
หลายหนวยและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานผังเมืองใน
ลักษณะผูช ํานาญการหรือผูมีความรูความสามารถและความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับการวางผังเมือง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหน่ึง หรือหลายอยาง เชน พิจารณา คนควาเพื่อการออกแบบอาคารและสิ่งกอสรางใหเหมาะ
สมตามสภาพตาง ๆ ตรวจพิจารณา รับรองแบบผังเมือง ตลอดจนการประมาณราคาและจัดทํ าโครง
การเงินทุนพัฒนาประเภทตาง ๆ จัดทํ าและดํ าเนินการในการวางผังเมืองใหเปนไปตามข้ันตอนของ
กฎหมาย ดํ าเนินการวางแผนผังการใชที่ดินทุกประเภท วางผังระบบคมนาคมและการขนสง ผัง
ระบบกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการสํ าหรับเมืองขนาดใหญ ดํ าเนินการวางผังภาคและผัง
เมืองทุกระดับ กํ าหนดมาตรการในการปองกันปญหาทางผังเมือง ดํ าเนินการแกปญหาผังเมือง 
ดํ าเนินการจัดท ําผังเมืองที่ไดวางไวใหเปนไปตามผัง เปนตน ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่
เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เขารวมประชมุในการกํ าหนดนโยบายและ
แผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ า
หนาที่กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวย
งานท่ีรับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให
คํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักผังเมือง 3 หรือนักผังเมือง 4 ขอ 2 และ

ไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราช
การเกี่ยวกับงานผังเมือง หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักผังเมือง 3 หรือนักผังเมือง 4 ขอ 2 และ
ไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานผังเมือง หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักผังเมือง 5 แลว  จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทํ าแผนตารางทํ าการ (Speadsheet)
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หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิด
ชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานผังเมือง โดยควบคุมหนวยงาน
หลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนมาก หรือปฏิบัติงานผังเมืองในลักษณะผู
ชํ านาญการพิเศษ หรือผูมีความรูความสามารถและความชํ านาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํ านาญพิเศษเกี่ยวกับการวางผังเมือง โดยปฏิบัติหนาที่

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน การวางผัง การวิเคราะห วิจัย คนควา พิจารณาตรวจสอบ รับ
รองแบบ เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบผังเมืองใหเปนไปตามความเหมาะสมกับสภาพการณ
และวัตถุประสงคเกี่ยวกับการวางผังเมือง จัดทํ าและดํ าเนินการวางผังเมืองใหเปนไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ดํ าเนินการวางแผนผัง การใชที่ดินทุกประเภท วางผังระบบคมนาคมและการขนสง ยัง
ระบบกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ส ําหรับเมืองขนาดใหญ ดํ าเนินการวางผังภาคและผัง
เมืองทุกระดับ กํ าหนดมาตรการในการปองกันปญหาทางผังเมือง ดํ าเนินการแกปญหาผังเมือง 
ดํ าเนินการจัดท ําผังเมืองทีไดวางไวใหเปนไปตามผัง เปนตน ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่
เขารวมประชุมคณะกรกรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เขารวมประชมุในการกํ าหนดนโยบาย
และแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ า
หนาที่กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวย
งานท่ีรับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให
คํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักผังเมือง 3 หรือนักผังเมือง 4 ขอ 2  

และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานผังเมือง หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักผังเมือง 3 หรือ นักผังเมือง 4 ขอ 2  
และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผังเมืองหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักผังเมือง 6 แลว จะตองมีความเขา

ใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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