
4-7-010 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
สายงาน    ปฏิบัติงานชางเคร่ืองกล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางเคร่ืองกล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ัง และบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ือง
ทุนแรง และเครื่องมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เคร่ืองยนต ตลอดจน
แกไขขอขัดของท่ีเกิดข้ึน จัดเก็บรักษา เบิกจาย เคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
การคํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว เปนตน หรือตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน
บริหารดานชางเคร่ืองกลในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง แผนก และผูชวยหัวหนาหนวยงาน และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นายชางเคร่ืองกล  ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางเคร่ืองกล  ระดับชํานาญงาน 
  นายชางเคร่ืองกล  ระดับอาวุโส 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 



4-7-010-1 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ปฏิบัติงานชางเคร่ืองกล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายชางเคร่ืองกล 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานชางเคร่ืองกล ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
 1. ดานการปฏิบตัิการ 

  (1) ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ 
  (2) ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเคร่ืองกล การผลิตช้ินสวนเคร่ืองมือและอุปกรณ 
ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือ ประมาณราคา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดาน
เคร่ืองกล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงาน 
  (3) สํารวจ รวบรวมขอมูล จัดทําสถิติ ประวัติการบํารุงรักษา การซอมเคร่ืองจักรกล 
เคร่ืองมือกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อเปนขอมูลหลักฐานสําหรับนําไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุงงาน  
 
 2. ดานการบริการ 

  (1) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  (2) ใหคําแนะนําและบริการแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหประชาชนเกิดความรูความ
เขาใจในการทํางาน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิา
เคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 
 3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาเคร่ืองกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา
เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 4. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ปฏิบัติงานชางเคร่ืองกล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายชางเคร่ืองกล 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตอง
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความชํานาญงานดานชางเคร่ืองกล ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ีคอนขางยาก และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานชางเคร่ืองกล ปฏิบัติงานท่ี
ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาท่ีคอนขางยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 
 1. ดานการปฏิบตัิการ 

  (1) ควบคุม ดําเนินการ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ 
  (2) ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเคร่ืองกล การผลิตช้ินสวนเคร่ืองมือและอุปกรณ ติดต้ัง 
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือ ประมาณราคา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพือ่
เพิ่ม   ประสิทธิภาพในการทํางาน 
  (3) วิเคราะหกําหนดแผนการใช การบํารุงรักษา การสํารองอะไหล การจัดหาและ
จําหนาย แผนผังรายละเอียดการติดต้ังเคร่ืองตรวจสภาพรถและอุปกรณ เพื่อปรับปรุงการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และประหยัดงบประมาณ 
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  (4) จัดทํา ควบคุมงบประมาณ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซ้ืออุปกรณ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกลท่ีจําเปนในการใชงาน เพื่อชวยใหการ
ดําเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  (5) ตรวจสอบความถูกตองของการใชอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อควบคุมความเรียบรอยและปองกันการสูญหาย 
 
 2. ดานการกํากับดูแล 

  (1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  (2) ใหคําแนะนําและเสนอแนะแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพื่อใหเกิดความเขาใจและ
สามารถปฏิบัติงานอยางถูกตองสมบูรณ 
 
 3. ดานการบริการ 

  (1) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  (2) ใหคําแนะนํา สาธิตการใช การบํารุงรักษา ซอมแซมอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 
เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล แกผูมีสวนเกีย่วของ ท้ังเจาหนาท่ีภายในและภายนอก
หนวยงาน เพือ่ใหความรูในการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองเหมาะสม 
  (3) จัดทําคูมือและรายละเอียดขอกําหนดของอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล   
ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และ
เผยแพรแกบุคคลท่ัวไป 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเคร่ืองกล ระดับปฏิบัติงาน และ 
 2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป 
ใหลดเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเคร่ืองกล ระดับปฏิบัติงาน ขอ 2 หรือ 
ขอ 4 ท่ีเทียบไดไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และใหลดเปน 4 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนายชางเคร่ืองกล ระดับปฏิบัติงาน ขอ 3 หรือ ขอ 4 ท่ีเทียบไดไมต่ํากวาประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  หรือดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. 
กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานชางเคร่ืองกล หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา
เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 



4-7-010-3 
 
ตําแหน่งประเภท  ทั
วไป 
 
ชื�อสายงาน   ปฏิบติังานช่างเครื
องกล 
 
ชื�อตําแหน่งในสายงาน นายช่างเครื
องกล 
 
ระดับตําแหน่ง  อาวโุส 
 
หน้าที�ความรับผดิชอบหลกั 

 ปฏิบติังานในฐานะหัวหน้างาน ซึ
 งไม่จาํเป็นตอ้งใช้ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา โดยตอ้ง
กาํกบั แนะนาํ ตรวจสอบการปฏิบติังานของผูร่้วมปฏิบติังาน โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชาํนาญงานดา้นช่างเครื
องกล  ค่อนขา้งสูง มีงานในความรับผิดชอบที
หลากหลาย ปฏิบติังานที

ตอ้งตดัสินใจหรือแกปั้ญหาในงานที
ค่อนขา้งยากมาก และปฏิบติังานอื
นตามที
ไดรั้บมอบหมาย 
 ผูป้ฏิบติังานที
มีประสบการณ์ซึ
 งไม่จาํเป็นตอ้งใชผู้ส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา โดยใชค้วามรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชาํนาญงานดา้นช่างเครื
องกล ค่อนขา้งสูง ปฏิบติังานตอ้งตดัสินใจ
หรือแกปั้ญหาในงานที
ค่อนขา้งยากมาก และปฏิบติังานอื
นตามที
ไดรั้บมอบหมาย 
 โดยมีลกัษณะงานที
ปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงันี:  
 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

  (1) วางแผน ควบคุม ดําเนินการ ตรวจสอบ บาํรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง 
เครื
องจกัรกล ยานพาหนะ เครื
องมือ อุปกรณ์ และงานดา้นเครื
องกล เพื
อใหพ้ร้อมใชอ้ยูเ่สมอ 
  (2) ศึกษาวิเคราะห์ พฒันา ออกแบบ เขียนแบบเครื
องกล การผลิตชิ:นส่วนเครื
องมือและ
อุปกรณ์ ติดตั:ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื
องมือ ประมาณราคา เครื
องจกัรกล ยานพาหนะ และงาน
ดา้นเครื
องกล ซึ
 งเป็นงานที
มีความยุ่งยากและซับซ้อน ตอ้งการการตดัสินใจ เพื
อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการทาํงาน 
  (3) วางแผนบริหารการใช ้ การบาํรุงรักษา การสํารองอะไหล่ การจดัหาและจาํหน่าย 
แผนผงัรายละเอียดการติดตั:งเครื
องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ เพื
อปรับปรุงการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ
งขึ:น และประหยดังบประมาณ  
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  (4) วางแผนบริหารงบประมาณด้านการซ่อมเครื
องจกัรกล ยานพาหนะ เครื
 องมือ 
อุปกรณ์ และงานดา้นเครื
องกล เพื
อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัปริมาณความตอ้งการของหน่วยงาน 
  (5) ร่วมประชุมปรึกษาหารือและสัมมนากบัหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้
ดา้นงานช่างเครื
องกลและเครื
องยนต์ เพื
อพฒันาองค์ความรู้ทางวิชาการและนาํมาประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงงานในหน่วยงานของตน 
  (6) พฒันา และสนบัสนุนการสร้างอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติัภารกิจของ
หน่วยงานภายในและภายนอก เพื
อใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความคล่องตวัในการดาํเนินการ 
 
 2. ด้านการกาํกบัดูแล 

  (1) กาํกบั ตรวจสอบ การปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื
อใหก้ารดาํเนินงานของ
หน่วยงานที
รับผดิชอบเป็นไปตามเป้าหมายที
กาํหนด 
  (2) ใหค้าํแนะนาํและกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานที
เกี
ยวกบัอุปกรณ์ 
เครื
องมือ เครื
องใช ้เครื
องจกัรกล ยานพาหนะ และงานดา้นเครื
องกล ในหน่วยงานที
รับผดิชอบ เพื
อให้
การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งต่อเนื
องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  (3) ควบคุมงานซ่อมบาํรุงรักษาอุปกรณ์ เครื
องมือ เครื
องใช ้เครื
องจกัรกล ยานพาหนะ 
และงานดา้นเครื
องกล เพื
อใหก้ารดาํเนินงานของเจา้หนา้ที
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 3. ด้านการบริการ 

  (1) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง เพื
อให้การปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความ
สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  (2) ให้คาํแนะนาํ และเป็นวิทยากร สาธิตการใช้ การบาํรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ 
เครื
องมือ เครื
องใช ้เครื
องจกัรกล ยานพาหนะ และงานดา้นเครื
องกล แก่ผูมี้ส่วนเกี
ยวขอ้ง ทั:งเจา้หนา้ที

ภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื
อใหค้วามรู้ในการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งเหมาะสม 
  (3) พัฒนา ปรับปรุง และตรวจสอบ คู่มือและรายละเอียดข้อกําหนดของอุปกรณ์ 
เครื
องมือ เครื
องใช ้เครื
องจกัรกล ยานพาหนะ และงานดา้นเครื
องกล เพื
อเป็นขอ้มูลที
เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที
 และเผยแพร่แก่บุคคลทั
วไป 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนายช่างเครื
องกล ระดบัปฏิบติังาน และ 
 2. เคยดาํรงตาํแหน่งประเภททั
วไป ระดบัชาํนาญงาน  มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  6 ปี หรือดาํรง
ตาํแหน่งอยา่งอื
นที
เทียบไดไ้ม่ตํ
ากวา่นี:  ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื
อนไขที
 ก.พ. กาํหนด โดยจะตอ้งปฏิบติังาน
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ช่างเครื
 องกล หรืองานอื
นที
 เกี
ยวข้องตามที
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที
ความ
รับผดิชอบและลกัษณะงานที
ปฏิบติัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
 
เงินเดือนขั.นสูงสําหรับตําแหน่ง  

 ใหไ้ดรั้บเงินเดือนถึงอตัราขั:นสูงของบญัชีเงินเดือนขั:นตํ
าขั:นสูงของขา้ราชการพลเรือนสามญั 
ตาํแหน่งประเภททั
วไป  ระดบัอาวโุส 
 
ความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะที�จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 1. ความรู้ความสามารถที
จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
 2. ทกัษะที
จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
 3. สมรรถนะที
จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
 
 

ก.พ. กาํหนดวนัที
 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 


