
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน         การผังเมือง 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ   ท่ีปฏิบติังานเกี่ยวกบัการวางและจดัทําผงัเมืองซ่ึงมี

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการวางแผนและวางโครงการผงัเมือง  การวางและจดัทําผงัเมืองประเภท 

ต่าง ๆ   โดยเฉพาะทางด้านการวางแผนผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดินทุกประเภท วางแผนผงัระบบเส้นทาง

คมนาคมและขนส่ง  วางแผนผงัระบบกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  บริการ ชุมชนและแผนผงัอื่น ๆ   

ตามท่ีกําหนดในการวางผงัเมือง การออกแบบวางแผนผงัโครงการและจดัทํารายละเอียดในการดําเนินการ

พฒันาและปรับปรุงหรือสงวนพืน้ท่ีหรือวัตถุสถานเพ่ือการผงัเมือง  การเสนอมาตรการการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาทางผงัเมือง  การตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบัการปฏิบติัให้เป็นไปตามผงัเมือง และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่ง ดงันีคื้อ 

  นกัผงัเมือง    3       ระดบั   3 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัผงัเมือง    4     ระดบั    4 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัผงัเมือง    5      ระดบั    5 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัผงัเมือง    6      ระดบั    6 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัผงัเมือง    7      ระดบั    7    ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัผงัเมือง    8      ระดบั    8    ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัผงัเมือง    9      ระดบั    9    ตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
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ช่ือตําแหน่ง    นักผังเมือง 3 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานระดบัต้นเกี่ยวกบังานวางและจดัทําผงัเมืองท่ียุ่งยากพอ 

สมควร ตามคําแนะนํา แนวทาง คู่มือปฏิบติังานท่ีมีอยู่บ้างแต่ไม่ทัง้หมด โดยปฏิบติังานภายใต้การกํากบั

แนะนําหรือตรวจสอบบ้าง หรืออาจได้รับมอบหมายงานบางส่วนให้รับผิดชอบ โดยจะได้รับคําแนะนําเป็น

พิเศษในกรณีท่ีมีปัญหา และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ช่วยดําเนินการวางแผนและวาง 

โครงการผงัเมือง  วางและจดัทําผงัเมืองประเภทต่าง ๆ  โดยเฉพาะทางด้านการวางแผนผงั การใช้ประโยชน์

ท่ีดินทุกประเภท การวางแผนผงัระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง การวางแผนผงัระบบกจิการ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการชุมชน และแผนผงัอื่น ๆ   ตามท่ีกําหนดในการวางผงัเมือง ช่วย

ออกแบบวางแผนผงัโครงการและจดัทํารายละเอียดในการดําเนินการพฒันาและปรับปรุงการสงวนพืน้ท่ี

หรือรักษาวัตถุสถานเพ่ือการผงัเมืองรวมทัง้เสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทางผงัเมือง เป็นต้น  

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างผงัเมือง  วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรม 

สุขาภิบาล  วิศวกรรมสิง่แวดล้อม  ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์  สถาปัตยกรรม หรือทางอืน่ท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้

เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในการวางและจดัทําผงัเมืองอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้เกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความสามารถในการสํารวจข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

6. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟังและชีแ้จงผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
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ช่ือตําแหน่ง     นักผังเมือง 4 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานวางและจดัทําผงัเมืองท่ียาก 

ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั เพ่ือปรับวิธีการและแนวทางดําเนินการให้เหมาะสม โดย 

ปฏิบติังานภายใต้การกาํกบัแนะนําตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจําเป็น หรืออาจได้รับมอบอาํนาจงานบางส่วน 

ให้รับผิดชอบ โดยให้มีการรายงานผลเป็นระยะ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ช่วยดําเนินการวางแผนและวาง 

โครงการผงัเมือง วางและจดัทําผงัเมืองประเภทต่าง ๆ  ทางด้านการวางแผนผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดินทุก 

ประเภท การวางแผนผงัระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง การวางแผนผงัระบบโครงการสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ บริการชุมชน และแผนผงัอื่น ๆ  ตามท่ีกําหนดในการวางผงัเมือง ช่วยออกแบบวางแผนผงั 

โครงการและจดัทํารายละเอียดในการดําเนินการพฒันาและปรบัปรุงการสงวนพืน้ท่ีหรือรักษาวตัถุสถาน 

เพ่ือการผงัเมือง    รวมทัง้เสนอมาตรการการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทางผงัเมือง  เข้าร่วมประชุมชีแ้จง 

รายละเอียดต่อคณะกรรมการต่าง ๆ  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เป็นต้น 

และปฏิบติังานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัผงัเมือง 3  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3 

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานการผงัเมืองหรืองานอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ 

ตําแหน่งตามข้อ 2 หรือ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และ 

สถาปัตยกรรม ด้านสถาปัตยกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาลและ 

สิ่งแวดล้อม หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัผงัเมือง 3 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการ 

2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นักผังเมือง 5 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานวางและจดัทําผงัเมือง 

ท่ีค่อนข้างยากมาก โดยต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติัเพ่ือกําหนดแนวทางและจดัทําแผน 

ปฏิบติังานโดยไม่ต้องมีการกาํกบั ตรวจสอบ แนะนํา หรืออาจได้รับมอบอํานาจเต็มท่ี มีอิสระในการ 

ทํางาน โดยจะมีการกลัน่กรองงานบางเร่ืองท่ีสําคญั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น วางแผนและวางโครงการผงัเมืองวาง

และจดัทําผงัเมืองประเภทต่าง ๆ  ทางด้านการวางแผนผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดินทุกประเภท การวางแผนผงั

ระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง การวางแผนผงัระบบโครงการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการ 

ชุมชน และแผนผงัอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในการวางผงัเมือง ออกแบบวางแผนผงัโครงการและจดัทํา

รายละเอียดในการดําเนินการพฒันาและปรบัปรุงการสงวนพืน้ท่ีหรือรักษาวัตถสุถานเพ่ือการผงัเมือง 

รวมทัง้เสนอมาตรการการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทางผงัเมือง พฒันาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกบังานใน

ความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ชีแ้จงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่าง ๆ  ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบ

ปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัผงัเมือง 3 หรือนกัผงัเมือง 4 ข้อ 2  และได้ 

ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั 

งานวางและจดัทําผงัเมือง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัผงัเมือง 3 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวางและจดั 

ทําผงัเมือง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้มี 

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัผงัเมือง 4 ข้อ 2 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างศิลปกรรม   วิจิตรศิลป์  และ 

สถาปัตยกรรม ด้านสถาปัตยกรรม เน้นทางการวางผงัเมือง การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม  

การวางแผนภาค การวางแผนภาคและเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ผงัเมือง หรือทางอืน่ท่ี ก.จ.กําหนด 

ว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัผงัเมือง 4 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

3. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

 

 

. 
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ช่ือตําแหน่ง    นักผังเมือง 6 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้างาน ควบคุมการปฏิบติังานการวางและจดัทําผงัเมืองท่ีมี 

ขอบเขตเนือ้หาของงานค่อนข้างหลากหลาย และมีขัน้ตอนการทํางานท่ียุ่งยากพอสมควร โดยกํากบั 

ตรวจสอบผู้ปฏิบติังานหรือปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง หรือ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานการวางและจดัทําผงัเมือง 

ท่ียากมาก โดยต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั เพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยน

แผนงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด ไม่ต้องมีการกาํกบั ตรวจสอบ แนะนํา หรือ 

สามารถวางแผนการปฏิบติังาน และตดัสินใจแก้ไข ปรับเปลี่ยนแผน หรือแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ 

โดยอิสระ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น วางแผนและวางโครงการผงัเมืองวาง

และจดัทําผงัเมืองประเภทต่าง ๆ  ทางด้านการวางแผนผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดินทุกประเภท การวางแผนผงั

ระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง การวางแผนผงัระบบโครงการสาธารณูปโภค สาธารณูปการบริการชุมชน 

และแผนผงัอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในการวางผงัเมือง ออกแบบวางแผนผงัโครงการและจดัทํารายละเอียด 

ในการดําเนินการพฒันาและปรับปรุงการสงวนพืน้ท่ีหรือรักษาวตัถุสถานเพ่ือการผงัเมืองรวมทัง้เสนอ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทางผงัเมือง พฒันาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกบังานในความรบัผิดชอบ 

เข้าร่วมประชุม ชีแ้จงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่าง ๆ  ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั 

หลกัเกณฑ์และวิธีการของงานในความรบัผิดชอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเป็นวิทยากรตอบปัญหาชีแ้จง

เร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบัการปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อกาํหนดผงัเมือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ี

ได้รับแต่งตัง้ เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

ประสานงานและแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัผงัเมือง  3  หรือนกัผงัเมือง  4  ข้อ  2  

หรือนกัผงัเมือง 5 ข้อ 3 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี 

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานด้านการผงัเมือง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

 

/มีคุณสมบติัเฉพาะ..... 
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2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัผงัเมือง  3  หรือนกัผงัเมือง  4  ข้อ  2   หรือ 

นกัผงัเมือง  5  ข้อ  3   และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  4   หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า   

4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวางและจดัทําผงัเมือง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 

1  ปี กําหนดเวลา  4  ปี  ให้ลดเป็น  3  ปี  สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัผงัเมือง  5  ข้อ  3 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัผงัเมือง 5 แล้ว จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิมปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความสามารถในการดําเนินการประชุมชีแ้จงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 

ทัว่ไป และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ  ในงานด้านการผงัเมือง อย่างเหมาะสม 
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ช่ือตําแหน่ง    นักผังเมือง 7 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้างาน ควบคุมการปฏิบติังานการวางและจดัทําผงัเมืองท่ีมี

ขอบเขตเนือ้หาของงานหลากหลาย และขัน้ตอนการทํางานท่ียุ่งยากซบัซ้อนค่อนข้างมาก โดยกํากบั 

ตรวจสอบผู้ปฏิบติัหรือผู้ใต้บงัคบับญัชา จํานวนมากพอสมควร หรือ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานการวางและจดัทําผงัเมือง 

ท่ียากเป็นพิเศษ โดยต้องประยุกต์ใช้ความรู้ และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั เพ่ือกําหนดแนวทางและ 

จดัทําคําชีแ้จงสําหรับงานท่ีจะทํา ติดตามวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ  เพ่ือจดัทําข้อ 

เสนอแนะ โดยปฏิบติังานอิสระ และต้องตดัสินใจเกี่ยวกบัการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบติังานให้ครอบคลุม

สอดคล้องกบัสถานการณ์ใหม่ และแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบมาก และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น วางแผนและวางโครงการผงัเมือง 

วางและจดัทําผงัเมืองประเภทต่าง ๆ  ทางด้านการวางแผนผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดินทุกประเภท การวาง 

แผนผงัระเส้นทางคมนาคมและขนส่ง การวางแผนผงัระบบโครงการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

บริการชุมชน และแผนผงัอื่น ๆ  ตามท่ีกําหนดในการวางผงัเมือง ออกแบบวางแผนผงัโครงการและจดัทํา

รายละเอียดในการดําเนินการพฒันาและปรบัปรุงการสงวนพืน้ท่ีหรือรักษาวัตถสุถานเพ่ือการผงัเมือง  

รวมทัง้เสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทางผงัเมือง พฒันาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกบังานใน

ความรบัผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ชีแ้จงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่าง ๆ  ให้ข้อเสนอแนะในการกําหนด

นโยบาย หลกัเกณฑ์ และมาตรฐานด้านการผงัเมือง ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั 

หลกัเกณฑ์และวิธีการของงานในความรบัผิดชอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา และเป็นวิทยากรตอบปัญหา 

ชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบัการปฏิบติังานให้เป็นไปตามข้อกําหนดผงัเมือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

ต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

กําหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม

ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานด้วย 

 

/คุณสมบติัเฉพาะ..... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัผงัเมือง 3  หรือนกัผงัเมือง 4  ข้อ 2 หรือ 

นกัผงัเมือง 5 ข้อ 3 และได้ดํารงตําแหน่งระดบั 6 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะ 

ต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวางและจดัทําผงัเมือง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัผงัเมือง 3 หรือนกัผงัเมือง 4 ข้อ 2 หรือ 

นกัผงัเมือง 5 ข้อ 3 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  

4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวางและจดัทําผงัเมือง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัผงัเมือง 6 แล้ว จะต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาลและปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมของ 

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



ช่ือตําแหน่ง    นักผังเมือง 8 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ   

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานวางและจดัทําผงัเมืองท่ียาก

มากเป็นพิเศษ โดยต้องริเร่ิม ยกเลิก หรือกําหนดขัน้ตอนการทํางาน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้และ

ประสบการณ์ในการกํากบั ตรวจสอบ เพ่ือให้การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย ตามท่ีกําหนดในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ปฏิบติังานอิสระ และต้องตดัสินใจเกี่ยวกบัการจดัทํา 

และปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการต่าง ๆ  หรือแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบเป็นประจํา และปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น วางแผนและวางโครงการผงัเมืองวาง

และจดัทําผงัเมืองประเภทต่าง ๆ  ทางด้านการวางแผนผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดินทุกประเภท การวางแผนผงั

ระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง  การวางแผนผงัระบบโครงการสาธารณูปโภค สาธารณูปการบริการ 

ชุมชน และแผนผงัอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในการวางผงัเมือง ออกแบบวางแผนผงัโครงการและจดัทํา 

รายละเอียดในการดําเนินการพฒันาและปรบัปรุงการสงวนพืน้ท่ีหรือรักษาวัตถสุถานเพ่ือการผงัเมือง  

รวมทัง้เสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทางผงัเมือง พฒันาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกบังานใน

ความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ชีแ้จงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่าง ๆ  ให้ข้อเสนอแนะในการกําหนด

นโยบาย หลกัเกณฑ์ และมาตรฐานด้านการผงัเมือง ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

หลกัเกณฑ์และวิธีการของงานในความรบัผิดชอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา และเป็นวิทยากรตอบปัญหาชีแ้จง 

เร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบัการปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อกาํหนดผงัเมือง ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัผงัเมือง 3 หรือนกัผงัเมือง 4 ข้อ 2 หรือ 

นกัผงัเมือง 5 ข้อ 3 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 7 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวางและจดัทําผงัเมือง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัผงัเมือง 3 หรือนกัผงัเมือง 4 ข้อ 2 หรือ 

นกัผงัเมือง 5 ข้อ 3 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 6 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดย

จะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวางและจดัทําผงัเมือง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัผงัเมือง 7 และมีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ี 
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ช่ือตําแหน่ง    นักผังเมือง 9 
 

ตําแหน่งประเภท   เช่ียวชาญเฉพาะ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานผงัเมือง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ 

ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก หรือปฏิบติังานผงัเมืองในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้

ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบัการวางผงัเมือง โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น การวางผงั การวิเคราะห์ วิจยั ค้นคว้า พิจารณาตรวจสอบ รับรองแบบ เพ่ือ 

เป็นแนวทางในการออกแบบผงัเมืองให้เป็นไปตามความเหมาะสมกบัสภาพการณ์และวัตถปุระสงค์เกี่ยวกบั 

การวางผงัเมือง จดัทําและดําเนินการวางผงัเมืองให้เป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมาย ดําเนินการวางแผนผงั  

การใช้ท่ีดินทุกประเภท วางผงัระบบคมนาคมและการขนส่ง ยงัระบบกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

สําหรับเมืองขนาดใหญ่ ดําเนินการวางผงัภาคและผงัเมืองทุกระดบั กําหนดมาตรการในการป้องกนัปัญหา 

ทางผงัเมือง ดําเนินการแก้ปัญหาผงัเมือง ดําเนินการจดัทําผงัเมืองทีได้วางไว้ให้เป็นไปตามผงั เป็นต้น 

ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ือง

ต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรกรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมใน

การกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา

แนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

  ในฐานะผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติังานโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ  

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงและมีความเช่ียวชาญและผลงานเป็นท่ียอมรบัในวงการด้านผงัเมือง 

     / คุณสมบติั… 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัผงัเมือง 3 หรือนกัผงัเมือง 4 ข้อ 2 หรือ 

นกัผงัเมือง 5 ข้อ 3 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 8 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานผงัเมือง หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัผงัเมือง 3 หรือนกัผงัเมือง 4 ข้อ 2 หรือ 

นกัผงัเมือง 5 ข้อ 3และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 7 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานผงัเมืองหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัผงัเมือง 8 แล้ว จะต้องมีความเข้าใจ 

ในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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