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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การผังเมือง   
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผังเมือง ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การวางแผนและวางโครงการผังเมือง วิเคราะห วิจัย คนควา 
ออกแบบแปลนแผนผัง ตลอดจนปรับปรุงแกไข ใหคําปรึกษา แกปญหาและกําหนดมาตรการ
เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดทําและดําเนินการวางผังเมือง โดยเฉพาะทางดานการวางแผนผัง  
การใชประโยชนท่ีดินทุกประเภท วางแผนผังระบบเสนทางคมนาคมและขนสง วางแผนผังระบบ
กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดไวในการวาง
ผังเมือง รวมท้ังการออกแบบวางแผนผังโครงการและรายละเอียดในการดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหรือสงวนพ้ืนท่ีหรือวัตถุสถานเพ่ือการผังเมือง รวมท้ังเสนอมาตรการการปองกันและ
แกไขปญหาทางผังเมืองดวย และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน 
 ตําแหนงในสายงานนี้ประกอบดวย 
  นักวิชาการผังเมือง ระดับปฏิบัติการ  
  นักวิชาการผังเมือง ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการผังเมือง ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการผังเมือง ระดับเชี่ยวชาญ 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน        การผังเมือง 
ชื่อตําแหนง   นักวิชาการผังเมือง 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห และบูรณาการขอมูล เพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองประเภท

ตางๆ ตามข้ันตอนของกฎหมาย  
(2) ศึกษา จัดการ ประมวลผล วิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี  ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือ

ประยุกตใชกับงานผังเมืองประเภทตางๆ  
(3) วางและจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ รวมถึงกําหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ี ระบบเมือง

และการตั้งถ่ินฐาน แผนผังการใชประโยชนท่ีดิน แผนผังระบบคมนาคมและการขนสง 
แผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และบริการสังคม  ตลอดจนแผนผังอื่นๆ ตามท่ีกําหนดในการวางผังเมือง   เพ่ือใหการ
พัฒนาพ้ืนท่ี  เมืองและชนบทเปนไปอยางสมดุล มีการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
สงเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมท่ีดี 

(4) วางและพัฒนาตามโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี ตลอดจนสนับสนุนภาคเอกชน
ในการดําเนินการ  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) คนควา พิจารณาตรวจสอบ รับรองแบบ เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบผังเมืองใหเปนไป
ตามความเหมาะสมกับสภาพการณและวัตถุประสงคเกี่ยวกับการวางผังเมือง  

(6) รวมกําหนดมาตรการในการปองกันปญหาทางผังเมือง หรือดําเนินการแกปญหาผังเมือง
หรือการสงวนพ้ืนท่ีหรือรักษาวัตถุสถาน เพ่ือใหการจัดผังเมืองเปนไปอยางถูกตอง 
เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด 

(7) ตรวจสอบและดูแลท่ีสาธารณะ รวมถึงการกันแนวเขตท่ีสาธารณะ เพ่ือปองกันการบุกรุก
ท่ีดินสาธารณะ  

(8) สง เสริม สนับสนุน จัดทํากระบวนการมีส วนรวมของประชาชน ตลอดจนภาค 
สวนตางๆ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และใหความรวมมือในการวางและจัดทําผังเมือง
และการพัฒนาพ้ืนท่ี  

(9) ติดตาม ตรวจสอบ และใหความเห็นดานการใชประโยชน ท่ีดิน และดานอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง  เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายผังเมืองหรือหลักวิชาการผังเมือง 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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2. ดานแผนงาน 
(12) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ชี้แจง และเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรูในระดับเบ้ืองตน แกภาคสวน

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของภายใตกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับหรือวิธีปฏิบัตท่ีิชัดเจน หรือภายใตการ
ควบคุมดูแลของผูบังคับบัญชา เพ่ือสนับสนุนการจัดทําโครงการ แผนงาน การประสานงาน  
การประเมินผล และการประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับผังเมือง  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางผังเมือง สถาปตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดลอม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การผังเมือง 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการผังเมือง 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตามและดูแลการรวบรวม วิเคราะห และบูรณาการขอมูล เพ่ือการวางและ

จัดทําผังเมืองประเภทตางๆ ตามข้ันตอนของกฎหมาย  
(2) สํารวจ จัดการ ประมวลผล วิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือ

ประยุกตใชกับงานผังเมืองประเภทตางๆ  
(3) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ รวมถึงกําหนดนโยบายการ

พัฒนาพ้ืนท่ี ระบบเมืองและการตั้งถ่ินฐาน แผนผังการใชประโยชนท่ีดิน แผนผังระบบ
คมนาคมและการขนสง แผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ แนวทางการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสังคม  ตลอดจนแผนผังอื่นๆ ตามท่ีกําหนดในการวาง
ผังเมือง   เพ่ือใหการพัฒนาพ้ืนท่ี  เมืองและชนบทเปนไปอยางสมดุล มีการใชประโยชน
ท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพ สงเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมท่ีดี 

(4) ควบคุม ติดตามและดูแลการวางและพัฒนาตามโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี  
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) ควบคุม ติดตามและดูแลการคนควา พิจารณาตรวจสอบ รับรองแบบ เพ่ือเปนแนวทางใน
การออกแบบผังเมืองใหเปนไปตามความเหมาะสมกับสภาพการณและวัตถุประสงค
เกี่ยวกับการวางผังเมือง  

(6) กําหนดมาตรการในการปองกันปญหาทางผังเมือง หรือดําเนินการแกปญหาผังเมืองหรือ
การสงวนพ้ืนท่ีหรือรักษาวัตถุสถาน เพ่ือใหการจัดผังเมืองเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม
และเกิดประโยชนสูงสุด 

(7) ควบคุม ติดตามและดูแลการตรวจสอบและดูแลท่ีสาธารณะ รวมถึงการกันแนวเขตท่ี
สาธารณะ เพ่ือปองกันการบุกรุกท่ีดินสาธารณะ  

(8) ควบคุม ติดตาม และดูแลการสงเสริม สนับสนุน และจัดทํากระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ตลอดจนภาคสวนตางๆ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และใหความรวมมือใน
การวางและจัดทําผังเมืองและการพัฒนาพ้ืนท่ี  

(9) ติดตาม ตรวจสอบ และใหความเห็นดานการใชประโยชน ท่ีดิน และดานอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง  เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายผังเมืองหรือหลักวิชาการผังเมือง 

(10) ศึกษา วิเคราะหขอมูล และจัดทําคูมือ เกณฑ มาตรฐาน แนวทาง และงานวิชาการทางดาน
ผังเมือง เพ่ือพัฒนามาตรฐานดานการผังเมือง 

(11) ติดตาม ตรวจสอบ และใหความเห็นดานการใชประโยชน ท่ีดิน และดานอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง  เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายผังเมืองหรือหลักวิชาการผังเมือง 
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(12) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานผังเมือง เพ่ือมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(8) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน

ระดับสํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(9) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(10) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของเพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4. ดานบริการ 
(11) ใหคําแนะนํา ชี้แจง และเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรูในระดับท่ีมีความยุงยาก แก

ภาคสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของภายใตกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนหรือ
ภายใตการควบคุมดูแลของผูบังคับบัญชา เพ่ือสนับสนุนการจัดทําโครงการ แผนงาน การ
ประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับผังเมือง 

(12) ใหคําปรึกษา ตอบปญหา ดานวิชาการผังเมืองและการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายผัง
เมือง เพ่ือสงเสริมใหประชาชนท่ัวไปและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญ 
ของงานผังเมือง 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการผังเมืองประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผังเมืองหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไม
ต่ํากวานี้ทางผังเมือง สถาปตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
ส่ิงแวดลอม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ปสําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางผังเมือง สถาปตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล 
วิศวกรรมส่ิงแวดลอม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน        การผังเมือง 
ชื่อตําแหนง   นักวิชาการผังเมือง 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางรวมถึงควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบ

งานในภาพรวมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานผังเมือง เพ่ือใหการดําเนินงานของ
หนวยงานเปนไปอยางถูกตอง และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวางและจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ 
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  

(3) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสํารวจ จัดการ ประมวลผล วิเคราะห
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือประยุกตใชกับงานผังเมืองประเภท
ตางๆ ใหมัประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ รวมถึง
กําหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ี ระบบเมืองและการตั้งถ่ินฐาน แผนผังการใชประโยชน
ท่ีดิน แผนผังระบบคมนาคมและการขนสง แผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสังคม  ตลอดจนแผนผัง
อื่นๆ ตามท่ีกําหนดในการวางผังเมือง   เพ่ือใหการพัฒนาพ้ืนท่ี  เมืองและชนบทเปนไป
อยางสมดุล มีการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพ สงเสริมเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมท่ีดี 

(5) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวางและพัฒนาตามโครงการจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) กําหนดมาตรการในการปองกันปญหาทางผังเมือง หรือดําเนินการแกปญหาผังเมืองหรือ
การสงวนพ้ืนท่ีหรือรักษาวัตถุสถาน เพ่ือใหการจัดผังเมืองเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม
และเกิดประโยชนสูงสุด 

(7) ควบคุม ติดตามและดูแลการตรวจสอบและดูแลท่ีสาธารณะ รวมถึงการกันแนวเขตท่ี
สาธารณะ เพ่ือปองกันการบุกรุกท่ีดินสาธารณะ  

(8) ควบคุม ติดตาม และดูแลการสงเสริม สนับสนุน และจัดทํากระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ตลอดจนภาคสวนตางๆ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และใหความรวมมือใน
การวางและจัดทําผังเมืองและการพัฒนาพ้ืนท่ี  

(9) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการใชประโยชนท่ีดิน และดานอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง  เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายผังเมืองหรือหลักวิชาการผังเมือง 

(10) ศึกษา วิเคราะหขอมูล และจัดทําคูมือ เกณฑ มาตรฐาน แนวทาง และงานวิชาการทางดาน
ผังเมือง เพ่ือพัฒนามาตรฐานดานการผังเมือง 
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(11) ใหคําปรึกษา และกําหนดทางในการจัดทําขอกําหนด มาตรการ แนวทางดานผังเมือง 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีในทิศทางท่ีเหมาะสม  ตลอดจนปองกันและแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการผังเมือง 

(12) กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะหขอมูล และจัดทําคูมือ เกณฑ มาตรฐาน แนวทาง และงาน
วิชาการทางดานผังเมือง เพ่ือพัฒนามาตรฐานดานการผังเมือง 

(13) สงเสริม สนับสนุน จัดทํากระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนภาคสวนตางๆ เพ่ือให
เกิดความรู ความเขาใจ และใหความรวมมือในการวางและจัดทําผังเมืองและการพัฒนาพ้ืนท่ี  

(14) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานผังเมือง เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถ
สนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(15) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(16) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตาง  ๆท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(17) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน         
ผังเมือง เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(18) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น  ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(19) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(20) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ

หนวยงานอื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

(21) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆเพ่ือเปนประโยชนและ
เกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 
 
 
 
 



2��
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

 

4. ดานบริการ 
(22) ใหคําแนะนํา ชี้แจง และเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรูในระดับท่ีมีความยุงยากซับซอน 

แกภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ   ภายใตกฎเกณฑ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือวิธีปฏิบัติท่ี
ชัดเจน หรือภายใตการควบคุมดูแลของผูบังคับบัญชา   เพ่ือสนับสนุนการจัดทําโครงการ  
แผนงาน การประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงาน
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับผังเมือง 

(23) ใหคํ าป รึกษา ตอบปญหา ท่ีมีความยุ ง ยากซับซอน ดานวิ ชาการผัง เมื องและ 
การปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายผังเมือง  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนท่ัวไป เจาหนาท่ีท้ังใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค  ตลอดหนวยงานท่ีเกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญของงานผัง
เมือง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการผังเมืองประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผังเมืองหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) 2��

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน        การผังเมือง 
ชื่อตําแหนง   นักวิชาการผังเมือง 
ระดับตําแหนง   เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา กําหนดแนวทาง พัฒนาองคความรู ตลอดจนเทคนิคดานการ

วิเคราะหและบูรณาการขอมูล เพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ  
(2) กําหนดนโยบาย แนวทางการ พัฒนากระบวนการวางและจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ 

รวมถึงกําหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ี ระบบเมืองและการตั้งถ่ินฐาน แผนผังการใช
ประโยชนท่ีดิน แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสังคม  ตลอดจนแผนผัง
อื่นๆ ตามท่ีกําหนดในการวางผังเมือง เพ่ือใหการพัฒนาพ้ืนท่ีเปนไปอยางสมดุล  มีการใช
ประโยชนท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพ สงเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมท่ีดี 

(3) กําหนดนโยบายและแนวทางการวางและพัฒนาตามโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี 
ตลอดจนสนับสนุนภาคเอกชนในการดําเนินการ  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดทําขอกําหนด มาตรการ แนวทางดานผังเมือง เพ่ือให
เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีในทิศทางท่ีเหมาะสม  ตลอดจนปองกันและแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการผังเมือง 

(5) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการผังเมือง เพ่ือใหนวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาต ิ

(6) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการ
กําหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานผังเมือง เพ่ือมาปรับใชในการ
พัฒนางานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(7) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการผังเมือง เพ่ือประกอบการ
เรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 

(9) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(10) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ

ของสวนราชการระดับพ้ืนท่ี มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด  



�00
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 

 

(11) สรางสรรคและบริหารโครงการทางวิชาการท่ีมีความซับซอนและสงผลกระทบตอการวางนโยบายผัง
เมืองในระดับทองถ่ินขนาดใหญ เพ่ือใหไดองคความรูท่ีทันสมัยและ นาเชื่อถือไปกําหนดนโยบาย 
มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตาง  ๆท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(12) ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทใน

การจูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(13) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(14) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(15) อํานวยการถายทอดความรู ใหคําแนะนํา ชี้แจง และเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรูใน

ระดับท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก แกภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ   เพ่ือสนับสนุนการ
จัดทําโครงการ  แผนงาน  การประสานงาน  การประเมินผล และการประชาสัมพันธ
เผยแพรการดําเนนิงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับผังเมือง  

(16) ใหคําปรึกษา ตอบปญหา ท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก ดานวิชาการผังเมืองและการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมายผังเมือง เพ่ือสงเสริมใหประชาชนท่ัวไปและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ตระหนักถึงความสําคัญของงานผังเมือง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการผังเมืองประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลว           

ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผังเมืองหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 
 




