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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิศวกรรมเครื่องกล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ มถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ป ฏิบัติงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งมีลั กษณะงานที่
ปฏิบั ติเกี่ยวกับ การออกแบบและคานวณด้านวิศวกรรมเครื่องกล การควบคุมและอานวยการสร้างในสาขา
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล การค้ น คว้ า วิ เคราะห์ วิ จั ย ทดสอบ หาข้ อ มู ล และสถิ ติ ต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น หลั ก เกณฑ์
ประกอบการตรวจสอบวินิ จ ฉัย งานวิศ วกรรมเครื่อ งกล การวางโครงสร้างหรือประกอบสิ่ งใด ๆ ในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล การอานวยการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในด้ านวิศวกรรมเครื่องกล การให้
คาปรึกษาแนะน าหรื อตรวจสอบที่ เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งงานดังกล่ าวข้างต้นนี้ ต้องมี
ลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กาหนดไว้สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
วิศวกรเครื่องกล
ระดับปฏิบัติการ
วิศวกรเครื่องกล
ระดับชานาญการ
วิศวกรเครื่องกล
ระดับชานาญการพิเศษ
วิศวกรเครื่องกล
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.ท. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรเครื่องกล

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางโครงการ ออกแบบ คานวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิ ต อานวยการใช้
กาหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบารุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและ
มีมาตรฐานที่ดี
1.3 รวบรวมข้ อ มู ล วิ เคราะห์ เสนอปรั บ ปรุ ง งาน และสรุ ป ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
1.4 จั ด ท า หรื อ ร่ ว มจั ด ท าข้ อ ก าหนดและรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณ ะเฉพาะ
(Specifications) เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
1.5 ซ่อมแซม และบารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ให้มีความ
พร้อมสมบู รณ์ ในการปฏิบั ติงาน เพื่อเป็ นการยืดอายุการใช้งาน และให้ ส ามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ
อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลได้อย่างเต็มที่
1.6 ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลในแต่ละโครงการที่รับผิดชอบ
เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานที่กาหนด
ไว้
1.7 ควบคุ ม และดู แ ลการสร้ า ง การผลิ ต และการด าเนิ น การต่ า งๆ ด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล
1.8 สารวจ วิเคราะห์ และคานวณการปฏิบัติงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
เพื่อให้สามารถกาหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ถูกต้อง ตรงมาตรฐาน และ
เหมาะสมกับแต่ละงาน
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบเครื่องจักรกล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การทางานของเครื่องจักรกลให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน
1.10 คิดค้น ออกแบบ และพั ฒ นาระบบติดตั้ง ระบบซ่อมบ ารุง และระบบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.11 จั ดท าข้ อกาหนด รายละเอี ยด และคุ ณ ลั กษณะเฉพาะของเครื่องมื อ อุ ป กรณ์
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ ได้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และ
เครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานอย่างสูงสุด
1.12 จัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเครื่องกล
รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.13 ดาเนินการ และจัดทาโครงการ และกิจกรรมด้านวิศวกรรมเครื่องกลตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
1.14 ให้ ความ รู้ ด้ าน งาน เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งจั ก รกล ยาน พ าห น ะ และด้ าน
วิศวกรรมเครื่องกลแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
1.15 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานด้านวิศวกรรมเครื่องกลตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดาเนินการ
วางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกลเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะน า ตอบปัญ หา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่าง ๆ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 1
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 1
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1

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 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรเครื่องกล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสู งในงานวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติ ตรวจสอบ หรือทดสอบงานวางโครงการ ออกแบบและคานวณ ควบคุม
การสร้างหรือการผลิต อานวยการใช้ กาหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบารุง
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
1.2 ออกแบบ และวิจัยคิดค้ นการพั ฒ นางานวิศ วกรรมเครื่องกล เพื่อส่ งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 ควบคุมประเมิน และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประกอบการ
วางแผน นโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ ในการพัฒนาและปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล
1.4 จั ด ท า และตรวจสอบข้ อ ก าหนดและรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณ ะเฉพาะ
(specifications) เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
1.5 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ควบคุ ม และดู แ ลการซ่ อ มแซม และการบ ารุ งรั ก ษาเครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ และ
เครื่องจักรกลต่างๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน และให้สามารถใช้
ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลได้อย่างเต็มที่
1.7 ควบคุม ติดตาม และดูแลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลในแต่ล ะโครงการที่
รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ าการปฏิ บั ติ งานของเครื่อ งจัก รกลเป็ น ไปอย่ างถู ก ต้ อ ง เหมาะสม และตรงตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้
1.8 ควบคุ ม ติ ด ตาม และดูแ ลการสร้าง การผลิ ต และการด าเนิ น การต่ างๆ ด้ าน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล
1.9 ควบคุม และดูแลการสารวจ การวิเคราะห์ และการคานวณการปฏิบัติงานต่างๆ
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้สามารถกาหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลต่างๆ
ที่ถูกต้อง ตรงมาตรฐาน และเหมาะสมกับแต่ละงาน

1.10 ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห์ และการออกแบบเครื่องจักรกล เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรกลให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน
1.11 ควบคุม และดูแลการคิดค้น การออกแบบ และการพัฒนาระบบติดตั้ง ระบบซ่อม
บารุง และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลมี
มาตรฐาน ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.12 ควบคุม และดูแลการจัดทาข้อกาหนด รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้เครื่องมือ อุปกรณ์
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานอย่างสูงสุด
1.13 ควบคุม และดูแลการจัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนางานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.14 ควบคุ ม และดู แ ลการด าเนิ น การ และการจั ด ท าโครงการ และกิ จ กรรมด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกลตามที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อส่งเสริมและสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
1.15 ให้ ความ รู้ ด้ าน งาน เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งจั ก รกล ยาน พ าห น ะ และด้ าน
วิศวกรรมเครื่องกลแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
1.16 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนงานหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านวิศวกรรมเครื่องกลของหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
ด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านวิศวกรรมเครื่องกลแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลใน
ระดับ ที่ซับซ้อน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึ กอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ห น่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้
สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 จั ดเก็บ ข้อ มูล ทาสถิติ ปรับ ปรุง หรือ จัดท าฐานข้อ มูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ก.จ. ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี ก าหนดเวลา
6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และ
ให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารง
ตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้อ งปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทวั่ ไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 2
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะทีจ่ าเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 2
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2

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 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรเครื่องกล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในงานวิ ช าการ
วิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสูงมากในงานวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 อานวยการ ควบคุมงานวางโครงการ ออกแบบและคานวณ การสร้างหรือการ
ผลิต อานวยการใช้ กาหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบารุง เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเครื่องกลในระดับที่ยุ่งยาก เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
1.2 กากับดูแลการออกแบบ วิจัย และพัฒนางานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประกอบการวางแผน
นโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ ในการพัฒนาและปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล
1.4 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด ท าข้ อ ก าห นดและรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษ ณ ะเฉพ าะ
(specifications) เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
1.5 วางแผน ติ ดตาม และประเมินผลการซ่ อมแซม และการบ ารุงรักษาเครื่องมื อ
อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน และ
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลได้อย่างเต็มที่
1.6 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลในแต่
ละโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรง
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.7 ควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการสร้ า ง การผลิ ต และการ
ด าเนิ น การต่ า งๆ ด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ
วิศวกรรมเครื่องกล
1.8 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสารวจ การวิเคราะห์ และการ
คานวณการปฏิบั ติงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้สามารถกาหนดคุณ ลักษณะของเครื่องมือ
อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ถูกต้อง ตรงมาตรฐาน และเหมาะสมกับแต่ละงาน

1.9 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิ เคราะห์ และการ
ออกแบบเครื่องจักรกล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรกลให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดในการปฏิบัติงาน
1.10 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการคิดค้น การออกแบบ และการ
พั ฒ นาระบบติ ด ตั้ ง ระบบซ่ อ มบ ารุ ง และระบบต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ ศ วกรรมเครื่อ งกล เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.11 ร่วมวางแนวทาง และกาหนดข้อกาหนด รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้เครื่ องมือ อุปกรณ์
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานอย่างสูงสุด
1.12 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุป
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่ อเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.13 บริ ห ารจั ด การโครงการ และกิ จ กรรมด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิ ด
ประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
1.14 ให้ ความ รู้ ด้ าน งาน เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งจั ก รกล ยาน พ าห น ะ และด้ าน
วิศวกรรมเครื่องกลแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
1.15 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
มั่น ใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้ส ามารถสนั บ สนุนส่ วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและสอดคล้ องกับความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.16 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.17 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางระบบและแผนการปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลของหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ า งเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.2 ประสานงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.3 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านวิศวกรรมเครื่องกลแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลใน
ระดับที่ยากมาก หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ก ากั บ ดู แลการจั ด ท าฐาน ข้ อมู ลห รื อ ระบบ สารสนเท ศที่ เกี่ ยว กั บ งาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประกอบการ
เรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่าง
อื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3

2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการสืบสวน
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.8 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.9 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
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 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรเครื่องกล

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับ ซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ วิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ต้ องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม กากับดูแล หรือกาหนดแนวทางงานวางโครงการ ออกแบบและคานวณ การ
สร้างหรือการผลิต อานวยการใช้ กาหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบารุง เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเครื่องกลในระดับที่ยุ่งยากมาก เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
1.2 วางแนวทางการออกแบบ วิจัย และพัฒนางานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาประสิทธิภาพการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.4 กลั่ น กรอง และให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าข้ อ ก าหนดรายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
1.5 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานวิศวกรรมเครื่องกลที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 กาหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
เพื่อให้การปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกลมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
1.7 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
วิศวกรรมเครื่ องกล เพื่อเป็ น แนวทางการด าเนิน งานของหน่ว ยงานให้ ส ามารถปฏิบั ติงานได้อย่างตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ก าหนดเครื่ อ งมื อ แนวทาง คู่ มื อ กลไก กระบวนการ หรื อ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้าน วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้การทางานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ชุมชน และสังคม

1.9 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมเครื่ องกลแก่ประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างสอดคล้องกับความ
ต้องการและปัญหาอย่างแท้จริง
1.10 เสนอแนะ ให้แนวทาง ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการ และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เพื่ อ ให้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานที่สูงขึ้น
1.11 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.12 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.13 ศึกษาความรู้เทคนิ คใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2. ด้านการวางแผน
วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งมอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล
เพื่อให้การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลบรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านวิศวกรรมเครื่องกลแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญทางวิศวกรรมเครื่องกล
หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ก าห น ด แ น ว ท างก ารจั ด ท าฐ าน ข้ อ มู ล ห รื อ ระบ บ ส ารส น เท ศ ใน งาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญ การพิ เ ศษ และปฏิ บั ติ ง าน
วิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 3
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 4
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 4
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 4
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 4
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 4

3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

