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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานช่างผังเมือง

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึงต าแหน่ งต่ างๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานทางช่ างผั งเมื อ ง ซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการร่าง เขียนแบบแปลน แผนผังสาหรับการวางผังเมือง ดาเนินการสารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล
และรายละเอียดต่างๆ ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของพื้นที่และชุมชนในบริเวณเขต
สารวจเพื่อการวางผังเมือง รวมทั้งศึกษาสารวจโครงการและนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับภูมิภาค เพื่อประมวลเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์ วิจัย และเพื่อใช้ในการจัดทาวางผังเมืองหรือ
เพื่อการแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆ ทางด้านการผังเมือง เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นายช่างผังเมือง
ระดับปฏิบัติงาน
นายช่างผังเมือง
ระดับชานาญงาน
นายช่างผังเมือง
ระดับอาวุโส

ก.ท. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างผังเมือง

ชื่อตาแหน่ง

นายช่างผังเมือง

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างผังเมือง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับแนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมืองใน
บริเวณพื้นที่ของเขตสารวจ เพื่อใช้ในการจัดทาแผนผังของสถานที่และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 จั ด ท าข้ อ มู ล และแบบส ารวจที่ ร วบรวมได้ ล งในแผนผั ง แผนที่ ตาราง กราฟ
แผนภาพ และในรูป แบบอื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 จัดรวมข้อมูล แผนผัง แผนที่ ตาราง กราฟ แผนภาพแบบแปลน ดังกล่าวให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและนาไปใช้งาน
1.4 จัดทาผังของหน่วยงานหรือสถานที่ต่างๆ เช่น ผังกลุ่มส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น ผัง
การจัดเก็บภาษีรายได้ของท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงสถานที่ตั้งชัดเจน ง่ายต่อการติดตามและประเมินผล และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.5 จั ด เก็ บ ดู แ ล รั ก ษาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มใช้
ปฏิบัติการได้
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
ให้ คาแนะน า ตอบปัญ หาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานผั งเมือง เพื่ อให้ ผู้ ที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานผังเมือง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสารวจ สถาปัตยกรรม ช่าง
ก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสารวจ สถาปัตยกรรม ช่าง
ก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่าง
สารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างผังเมือง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างผังเมือง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านช่างผังเมืองปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านช่างผังเมืองปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติและรายละเอียดต่างๆ ของบริเวณพื้นที่ใน
เขตสารวจเพื่อจัดทาผังหน่วยงานหรือสถานที่โดยนาไปใช้ในการจัดทาโครงการและการวางนโยบายการพัฒนา
ต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นต่อไป
1.2 จัดทาแผนผังของสถานที่และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ใน
การส ารวจงานก่ อสร้าง งานประมาณการราคาสิ่ งก่ อสร้าง และงานเขีย นแบบงานก่อสร้างให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ทางวิชาชีพและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
1.3 ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จากการสารวจ และผังของหน่วยงานและสถานที่
เพื่อสรุปผลและจัดทารายงานซึ่งนาไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการวางหรือจัดทาผังเมืองต่างๆ ทั้งผังภาค
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และการพิจารณาแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆ ของท้องถิ่น
1.4 ตรวจสอบการจัดรวมข้อ มูล แผนผัง แผนที่ ตาราง กราฟ แผนภาพแบบแปลน
ดังกล่าวให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและนาไปใช้งาน
1.5 จัดทาผังของหน่วยงานหรือสถานที่ต่างๆ เช่น ผังกลุ่มส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น ผัง
การจัดเก็บภาษีรายได้ของท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงสถานที่ตั้งชัดเจน ง่ายต่อการติดตามและประเมินผล และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.6 ควบคุมการจัดเก็บ ดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้ปฏิบัติการได้
1.7 กากั บ ใช้ กฎหมายผั งเมื อ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร และกฎหมายและ
พระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานผังเมือง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเกิด
ความปลอดภัยแก่ประชาชน
1.8 ปฏิบั ติงานรังวัดที่ดิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบที่ดินของเอกชน ตรวจสอบที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ และการรับรองอาคารว่ามีอยู่จริงในพื้นที่

1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ค วามรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมิ น ผล และแก้ ไขปั ญ หาข้อ ขัด ข้องในการปฏิ บั ติ งานผั งเมื องใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
ให้ คาแนะน า ตอบปัญ หาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานผั งเมือง เพื่ อให้ ผู้ ที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานผังเมือง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างผังเมือง ระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างผังเมืองหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างผังเมือง ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับ
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างผังเมือง ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างผังเมืองหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลา
ที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างผังเมือง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างผังเมือง

ระดับตาแหน่ง

อาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านช่างผังเมือง ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ซึ่งไม่จาเป็ นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชานาญงานด้านช่างผัง เมือง ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบข้อมูลสถิติและรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้จัดทาผังหน่วยงานหรือสถานที่
โดยนาไปใช้ในการจัดทาโครงการและการวางนโยบายการพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นต่อไป เพื่อให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน
1.2 ตรวจสอบการจั ด ท าแผนผั ง ของสถานที่ แ ละหน่ ว ยงานต่ า งๆ ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย เพื่อใช้ในการสารวจงานก่อสร้าง งานประมาณการราคาสิ่งก่อสร้าง และงานเขียนแบบงานก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ทางวิชาชีพและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
1.3 ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จากการสารวจ และผังของหน่วยงานและสถานที่
เพื่อสรุปผลและจัดทารายงานซึ่งนาไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการวางหรือจัดทาผังเมืองต่างๆ ทั้งผังภาค
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และการพิจารณาแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆ ของท้องถิ่น
1.4 กากั บ ใช้ กฎหมายผั งเมื อ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร และกฎหมายและ
พระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานผังเมือง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเกิด
ความปลอดภัยแก่ประชาชน
1.5 ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานรังวัดที่ดิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบที่ดินของ
เอกชน ตรวจสอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ และการรับรองอาคารว่ามีอยู่จริงในพื้นที่
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้

2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแลการจัดรวมข้อมูล แผนผัง แผนที่ ตาราง กราฟ แผนภาพแบบแปลน
ดังกล่าวให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้นและนาไปใช้งาน
2.2 กับ กับ ดูแลการจัดท าผั งของหน่ว ยงานหรือสถานที่ ต่างๆ เช่น ผั งกลุ่ ม ส่ งเสริม
อาชีพในท้องถิ่น ผังการจัดเก็บภาษีรายได้ของท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงสถานที่ตั้งชัดเจน ง่ายต่อการติดตามและ
ประเมินผล และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 กากับดูแลการจัดเก็บ ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
ปฏิบัติการได้
2.4 ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.5 วางแผน ประเมิ น ผล และแก้ ไขปั ญ หาข้ อ ขัด ข้องในการปฏิ บั ติ งานผั งเมื องใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานผังเมือง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อ งประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานผังเมือง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างผังเมือง ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานช่างผังเมืองหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างผังเมืองหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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