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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างเครื่องกล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบารุงรักษาเครื่ องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่น
แรง และเครื่ องมือเครื่องใช้ที่เกี่ย วกับ โลหะ ควบคุมการท างานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไข
ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การคานวณ
รายการและประมาณราคาในการดาเนิ น งานดังกล่ าว เป็ น ต้น หรือต าแหน่งที่ ป ฏิ บั ติงานบริห ารด้ านช่ าง
เครื่ องกลในฐานะหั ว หน้ าหน่ วยงานระดับกอง แผนก และผู้ ช่วยหั วหน้าหน่ว ยงาน และปฏิบัติห น้าที่ อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นายช่างเครื่องกล
ระดับปฏิบัติงาน
นายช่างเครื่องกล
ระดับชานาญงาน
นายช่างเครื่องกล
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล

ชื่อตาแหน่ง

นายช่างเครื่องกล

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ดาเนินการตรวจสอบ บารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
1.2 ดาเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์
ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
1.3 สารวจ รวบรวมข้อมูล จัดทาสถิติ ประวัติการบารุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล
เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสาหรับนาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
1.4 ควบคุมการทางานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
1.5 จัดเก็บ และบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ด้านการบริการ
2.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.2 ให้คาแนะนาและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในการทางาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรื อทางเครื่ องกล เทคนิ คการผลิ ต เทคนิ คโลหะ เขียนแบบเครื่ องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล
โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่าง
กล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่าง
กลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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. สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง 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

ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างเครื่องกล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านช่างเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ ได้ รั บ มอบหมาย หรื อ ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ป ระสบการณ์ ซึ่ งไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านช่างเครื่องกล
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ดาเนิ นการ ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับ ปรุง เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
1.2 ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
1.3 วิเคราะห์ กาหนดแผนการใช้ การบารุงรักษา การส ารองอะไหล่ การจัดหาและ
จ าหน่ า ย แผนผั ง รายละเอี ย ดการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งตรวจสภาพรถและอุ ป กรณ์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การท างานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ
1.4 ควบคุมการทางานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
1.5 จัดทา ควบคุมงบประมาณ และกาหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลที่จาเป็นในการใช้งาน เพื่อช่ว ยให้ การ
ดาเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.6 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการใช้ อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ เครื่อ งจั ก รกล
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อควบคุมความเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับงานช่างเครื่องกล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุ มดู แลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชา เพื่ อให้ การท างานเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ให้คาแนะนาและเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์

3. ด้านการบริการ
3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3.2 ให้คาแนะนา สาธิตการใช้ การบารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่ องจั กรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล แก่ผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภ ายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม
3.3 จั ด ท าคู่ มื อ และรายละเอี ย ดข้ อ ก าหนดของอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
เครื่อ งจั กรกล ยานพาหนะ และงานด้ านเครื่อ งกล เพื่อ เป็น ข้อมูล ที่เป็ น ประโยชน์ ในการปฏิบั ติงานของ
เจ้าหน้าที่ และเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างเครื่องกลหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนด 6 ปี ให้ลดเหลือ 5 ปี
สาหรับผู้มีคุณวุฒิเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับ
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรื อ ก.อบต. เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ า นี้ โดยจะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านช่ างเครื่อ งกลหรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วยด้วย
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
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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

ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างเครื่องกล

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานด้านช่างเครื่องกล ค่อนข้างสู ง มีงานในความรับผิดชอบที่ห ลากหลาย ปฏิบั ติงานที่ต้อง
ตัดสิ น ใจหรือแก้ปั ญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายผู้ ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานด้านช่างเครื่องกล ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยาก
มาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผน ควบคุ ม ด าเนิ น การ ตรวจสอบ บ ารุ ง รั ก ษา ซ่ อ มแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงาน
ด้านเครื่องกล ซึ่งเป็นงานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน ต้องการการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การทางาน
1.3 วางแผนบริหารการใช้ การบารุงรักษา การสารองอะไหล่ การจัดหาและจาหน่าย
แผนผังรายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และประหยัดงบประมาณ
1.4 วางแผนบริห ารงบประมาณด้านการซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ
อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณความต้องการของหน่วยงาน
1.5 ควบคุมการจัดเก็บ และบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.6 จัดทา ควบคุมงบประมาณ และกาหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่อ งจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลที่จาเป็นในการใช้งาน เพื่อช่วยให้การ
ดาเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.7 ตรวจสอบความถูก ต้องของการใช้อุ ปกรณ์ เครื่องมื อ เครื่องใช้ เครื่อ งจักรกล
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อควบคุมความเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย

1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานช่างเครื่องกล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ร่วมประชุมปรึกษาหารือและสัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
ด้านงานช่างเครื่องกลและเครื่องยนต์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและนามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
งานในหน่วยงานของตน
1.10 พัฒนา และสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวในการดาเนินการ
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 ให้คาแนะนาและกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 ควบคุ ม งานซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ เครื่ อ งจั ก รกล
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการบริการ
3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การปฏิ บัติงานเป็นไปด้ว ย
ความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3.2 ให้ คาแนะนา และเป็นวิทยากร สาธิตการใช้ การบารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม
3.3 พัฒ นา ปรับปรุง และตรวจสอบ คู่มือและรายละเอียดข้อกาหนดของอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานช่างเครื่องกลหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างเครื่องกลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วยด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
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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
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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