
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน                นายช่างผังเมือง 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางช่างผงัเมือง ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั

เกี่ยวกบัการร่าง เขียนแบบแปลน แผนผงัสําหรับการวางผงัเมือง ดําเนินการสํารวจ รวบรวม ตรวจสอบ 

ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สงัคม และสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีและชุมชน 

ในบริเวณเขตสํารวจเพ่ือการวางผงัเมือง รวมทัง้ศึกษาสํารวจโครงการและนโยบายการพฒันาท่ีเกี่ยวข้อง 

ทัง้ระดบัท้องถิ่นและระดบัภูมิภาค เพ่ือประมวลเป็นข้อมูลพืน้ฐานสําหรับการวิเคราะห์ วิจยั และเพ่ือใช้ใน

การจดัทําวางผงัเมืองหรือเพ่ือการแก้ไขป้องกนัปัญหาต่าง ๆ  ทางด้านการผงัเมือง เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้คือ 

   นายช่างผงัเมือง 2 ระดบั 2 

   นายช่างผงัเมือง 3 ระดบั 3 

   นายช่างผงัเมือง 4 ระดบั 4 

   นายช่างผงัเมือง 5 ระดบั 5 

   นายช่างผงัเมือง 6 ระดบั 6 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างผังเมือง 2 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานช่างผงัเมืองท่ีค่อนข้างยาก และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  ในบริเวณพืน้ท่ีของเขตสํารวจ 

เพ่ือการวางผงัเมือง จดัทําข้อมูลท่ีรวบรวมได้ลงในแบบสํารวจเพ่ือการวางผงัเมือง จดัทําข้อมูลท่ีรวบรวมได้

ลงในแบบสํารวจ ตาราง แผนท่ี กร๊าฟ แผนภาพ และอื่น ๆ จดัรวมข้อมูลดงักล่าวเป็นหมวดหมู่ ประเภท 

เขียนแบบแปลน แผนผงั หรือแผนท่ี เก็บ ดูแล รักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้ปฏิบติัการ

ได้ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รบัประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างเทคนิคสถาปัตยกรรม 

เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ   สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างสํารวจ  ช่างโยธา  ช่าง

เขียนแบบ  หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างเทคนิคสถาปัตยกรรม   

เทคนิควิศวกรรสํารวจ  สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ  ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือทางอื่นท่ี ก.จ.

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาช่างอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 

อบจ. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ 

ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก ่

การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างผังเมือง 3 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สงู

นกั หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

เทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานช่างผงัเมือง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี

จํานวนหน่ึง หรือปฏิบติังานช่างผงัเมืองท่ียากพอสมควร และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  ในบริเวณพืน้ท่ีของเขตสํารวจเพ่ือ

การวางผงัเมือง จดัทําข้อมูลท่ีรวบรวมได้ลงในแบบสํารวจ ตาราง แผนท่ี กร๊าฟ แผนภาพ และอื่น ๆ จดัรวม

ข้อมูลดงักล่าวเป็นหมวดหมู่ ประเภท เขียนแบบแปลน แผนผงัหรือแผนท่ี เก็บ ดูแล รักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือ

ต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้ปฏิบติัการได้ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานใน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างผงัเมือง 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2 หรือ

ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างผงัเมือง หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้เพ่ิมเป็น 3 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งนายช่างผงัเมือง 2  ข้อ 1 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างผงัเมือง 2 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้เกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างผังเมือง 4 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานช่างผงัเมือง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี 

หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง หรือปฏิบติังานช่างผงัเมืองท่ีค่อนข้างยากมาก โดยไม่

จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานช่างผงัเมืองท่ีค่อนข้างยากมาก โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย

อย่าง เช่น สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติและรายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกบัการผงัเมืองของบริเวณ

พืน้ท่ีในเขตสํารวจเพ่ือการผงัเมือง รวมทัง้โครงการและนโยบายการพฒันาต่าง ๆ  ทัง้ในระดบัท้องถิ่น 

ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีสํารวจรวบรวมได้ให้เป็นรูปตาราง แผนท่ี กร๊าฟ แผนภาพ และอื่น ๆ เพ่ือ

เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจยั จดัทํารายงานและวาแผนหรือจดัทําผงัเมืองต่าง ๆ  ทัง้ผงัภาค  

ผงัเมืองรวม และผงัเมืองเฉพาะ และรวมถึงการสาํรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือการพิจารณาแก้ไขป้องกนั

ปัญหาต่าง ๆ  ของชุมชนทางด้านผงัเมือง  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรอง 

ลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างผงัเมือง 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างผงัเมืองหรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างผงัเมือง 2 และ ได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างผงัเมืองหรือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้เพ่ิมเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งนายช่างผงัเมือง 2  ข้อ 1 



- 2 - 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างผงัเมือง 3 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในกากรจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสบ ให้คําปรึกษา แนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างผังเมือง 5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผดิชอบงานช่างผงัเมือง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของ 

เจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบติังานช่างผงัเมืองท่ียากมาก โดย 

ไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานช่างผงัเมืองท่ียากมาก โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง  

เช่น สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถติิและรายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกบัการผงัเมืองของบริเวณพืน้ท่ี 

ในเขตสํารวจเพ่ือการผงัเมือง รวมทัง้โครงการและนโยบายการพฒันาต่าง ๆ  ทัง้ในระดบัท้องถิ่น ประมวล

วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีสํารวจ รวบรวมได้ให้เป็นรูปตาราง แผนท่ี กร๊าฟ แผนภาพ และอื่น ๆ เพ่ือเป็น

ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจยั จดัทํารายงานและวางหรือจดัทําผงัเมืองต่าง ๆ  ทัง้ผงัภาค ผงัเมืองรวม

และผงัเมืองเฉพาะ และรวมถึงการสํารวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือการพิจารณาแก้ไขป้องกนัปัญหาต่าง ๆ  

ของชุมชนทางด้านผงัเมือง ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา 

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข        

ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างผงัเมือง 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างผงัเมืองหรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างผงัเมือง 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างผงัเมืองหรือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างผงัเมือง 4 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างผังเมือง 6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัฝ่ายหรือกอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและ

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานช่างผงัเมือง โดยควบคุมตรวจสอบและการ

ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบติังานช่างผงัเมืองใน

ลกัษณะผู้ ชํานาญการ หรือมีความรู้ความสามารถ และความชํานาญเทียบได้ระดบัเดียวกนั และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัช่างผงัเมืองในลกัษณะชํานาญการ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึง

หรือหลายอย่าง เช่น สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติและรายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกบัการผงัเมือง

ของบริเวณพืน้ท่ีในเขตสํารวจเพ่ือการผงัเมือง รวมทัง้โครงการและนโยบายการพฒันาต่าง ๆ  ทัง้ในระดบั

ท้องถิ่น ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีสํารวจ รวบรวมได้ให้เป็นรูปตาราง แผนท่ี กร๊าฟ แผนภาพ และ 

อื่น ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจยั จดัทํารายงานและวางหรือจดัทําผงัเมืองต่าง ๆ  ทัง้ 

ผงัภาค ผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ และรวมถึงการสํารวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือการพิจารณาแก้ไข

ป้องกนัปัญหาต่าง ๆ  ของชุมชนทางด้านผงัเมือง ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก ่

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและขีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกําหนด

นโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับ 

ผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน สัง่การ วินิจฉยั ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา 

แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างผงัเมือง 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างผงัเมืองหรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างผงัเมือง 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างผงัเมืองหรือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างผงัเมือง 5 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทําแผ่นตารางทําการ (Speadsheet) 
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