
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                        นายชางเครื่องยนต

ลักษณะงานโดยทั่วไป
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ดํ าเนินงานดังกลาว ควบคุมการเดินเคร่ืองยนต ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ีเกิดข้ึน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชางเคร่ืองยนตคอนขางยาก ซึ่งตองใชความรูและความช ํานาญคอนขางสูงและปฏิบัติ

หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานชางเคร่ืองยนตท่ีคอนขางยาก ซึ่งตองใชความรูความช ํานาญงานคอนขางสูง เชนตรวจ 

ทดสอบ ซอม บํ ารุงรักษา ประกอบ ติดต้ังเคร่ืองยนตท่ีตองใชความละเอียดแมนยํ า และเทคนิคพอสมควร ชวย
คํ านวณรายการ จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณที่จะใชในการด ําเนินการดังกลาว ควบคุมการเดินเคร่ืองยนต 
ตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น จัดทํ าสถิติและทํ าบันทึกประวัติการซอมและบ ํารุงรักษาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบไดไมตํ่ ากวาน้ีทางชางเคร่ืองยนต  ชาง

ยนต  ชางกล หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได หรือ
                         2.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํ ากวาน้ีทางชางเคร่ืองยนต ชางยนต
ชางกล  ชางกลโรงงาน หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูความเขาใจในวิชาชางยนตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความสามารถในการควบคุมการเดินเคร่ืองยนต การบ ํารุงรักษา และแกไขขอขัดของ

ที่เกิดขึ้น
3.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงาน

เทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่

4.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่

5.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
6.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก 

หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงท่ีมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน  รับผิดชอบงานชางเคร่ืองยนต โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จ ํานวนหน่ึง  หรือปฏิบัติ
ชางเครื่องยนตที่ยากพอสมควร ซึ่งตองใชความรูและความช ํานาญงานสูงพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ได
รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรซึ่งตองใชความรูและความชํ านาญงานสูงพอสมควรเกี่ยวกับชางเครื่อง

ยนต โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ตรวจ ทดสอบ ซอมแซม บ ํารุงรักษาประกอบ ติดต้ัง
เครื่องจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือทุนแรง เคร่ืองใช เปนตน กํ าหนดรายการ จัดหา และประมาณราคา
วัสดุอุปกรณที่จะใชในการดํ าเนินงานดังกลาว ควบคุมการเดินของเครื่องยนตและแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น หรือ
ปฏิบัติงานชางเคร่ืองยนตท่ียุงยากทางเทคนิคพอสมควรดวยตนเองตรวจรับและควบคุมการเบิกจาย การใช และเก็บ
รักษาเคร่ืองมือ และวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานรวมทั้งการควบคุม จัดทํ าสถิติและท ําบันทึกประวัติการซอม
และบ ํารุงรักษา ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับ
ผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนายชางเคร่ืองยนต 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 หรือท่ี ก.

ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป    สํ าหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนายชาง   
เคร่ืองยนต 2 ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางเครื่องยนต 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางเคร่ืองยนต โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยู
ใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง หรือปฏิบัติงานชางเคร่ืองยนตท่ีคอนขางยากมาก ซึ่งตองใชความรูและความช ํานาญงาน
คอนขางสูงมาก และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก ซึ่งตองใชความรูและความชํ านาญงานคอนขางสูงมากเกี่ยวกับชาง

เคร่ืองยนต โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ตรวจ ทดสอบ ซอมแซมบ ํารุงรักษา ประกอบ 
ติดต้ังเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือทุนแรง เคร่ืองใช เปนตน คํ านวณรายการ จัดหาและประมาณ
ราคาวัสดุอุปกรณที่จะใชในการดํ าเนินงานดังกลาว หรือปฏิบัติงานชางเคร่ืองยนต ที่ยุงยากทางเทคนิคดวยตนเอง 
การควบคุม ตรวจสอบ ใชและเก็บรักษาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณท่ีอยูในความรับผิดชอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนายชางเคร่ืองยนต 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือ

ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนายชางเคร่ืองยนต 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ
2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางเคร่ืองยนตหรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนาย
ชางเคร่ืองยนต 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางเครื่องยนต 3 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า และ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานชางเคร่ืองยนต โดยควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปก
ครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานชางเคร่ืองยนตที่ยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับ
ตรวจสอบ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมาก ซึ่งตองใชความรูและความชํ านาญงานสูงมากเกี่ยวกับชางเคร่ืองยนตโดย

ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ตรวจ ทดสอบ ซอมแซม บ ํารุงรักษา ประกอบ ติดต้ังเคร่ืองจักร 
เคร่ืองยนต เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือทุนแรง เคร่ืองใช เปนตน คํ านวณรายการ จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณ
ที่จะใชในความรับผิดชอบ พิจารณาเสนอแนะความคิดเห็น และปรับปรุงแกไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานชาง
เคร่ืองยนต ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหา และชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนายชางเคร่ืองยนต 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือ

ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนายชางเคร่ืองยนต 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ
 3   หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางเคร่ืองยนตหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางเครื่องยนต 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

                         3.   มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร



ชื่อต ําแหนง นายชางเคร่ืองยนต 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝายหรือกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกับ รับผิดชอบงานชางเคร่ืองยนต โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ หรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานชางเคร่ืองยนต และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบ
หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชางเครื่องยนตในลักษณะผูช ํานาญการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ

หลายอยาง เชน ตรวจ ทดสอบ ซอมแซม บ ํารุงรักษา ประกอบ ติดต้ังเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือ
ทุนแรง เคร่ืองใช เปนตน จํ านวนรายการ จัดหาและประมาณราคาวัสดุอุปกรณที่จะใชในการดํ าเนินการดังกลาว 
ควบคุม ตรวจสอบการใชและเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่อยูในความรับผิดชอบพิจารณาเสนอแนะความ
คิดเห็น และปรับปรุงแกไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานชางเคร่ืองยนต ฝกอบรมและใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ ตามทีไ่ดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการ
กํ าหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่กํ าหนด
นโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน สั่งการ วินิจฉัย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติด
ตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวงยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงหรือนายชางเคร่ืองยนต 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนายชางเคร่ืองยนต 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ
4  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางเครื่องยนต 5 แลว  จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

                         3.   มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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