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ตําแหน่ งประเภท

ทัวไป

ชื อสายงาน

ปฏิบตั ิงานช่างเครื องกล

ชื อตําแหน่ งในสายงาน

นายช่างเครื องกล

ระดับตําแหน่ ง

ปฏิบตั ิงาน

หน้ าทีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บตั ิงานในฐานะผูป้ ฏิ บตั ิงานระดับต้นซึ งไม่จาํ เป็ นต้องใช้ผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นช่ างเครื องกล ตามแนวทาง แบบอย่า ง ขันตอน และวิธี การที ชัดเจน ภายใต้การกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
#. ด้ านการปฏิบัติการ
( ) ดําเนิ นการตรวจสอบ บํารุ งรักษา ซ่ อมแก้ไข ปรับปรุ ง เครื องจักรกล ยานพาหนะ
เครื องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื องกล เพือให้พร้อมใช้อยูเ่ สมอ
(&) ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื องกล การผลิตชินส่ วนเครื องมือและอุปกรณ์ ติดตัง
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื องมือ ประมาณราคา เครื องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื องกล
เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(3) สํารวจ รวบรวมข้อมูล จัดทําสถิ ติ ประวัติการบํารุ งรักษา การซ่ อมเครื องจักรกล
เครื องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื องกล เพือเป็ นข้อมูลหลักฐานสําหรับนําไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุ งงาน

2
&. ด้ านการบริการ
( ) ติ ดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานทังภายในและภายนอกส่ วนราชการที เกี ยวข้อง
เพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
(&) ให้คาํ แนะนําและบริ การแก่ผูม้ าติดต่อราชการ เพือให้ประชาชนเกิ ดความรู ้ความเข้าใจ
ในการทํางาน
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
. ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เครื องกล สาขาวิชาเครื องมือกลและซ่ อมบํารุ ง หรื อสาขาวิชาโลหะการ หรื อสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ ง
หรื อหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางทีส่ วนราชการเจ้าสังกัดเห็ นว่าเหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานทีปฏิบตั ิ หรื อสาขาวิชาอืนที ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีได้
&. ได้รั บ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรื อคุ ณ วุ ฒิอ ย่า งอื นที เที ย บได้ใ นระดับ เดี ย วกัน
ในสาขาวิชาเทคนิ คเขียนแบบวิศวกรรมเครื องกล ในทางที ส่ วนราชการเจ้าสังกัดเห็ นว่าเหมาะสมกับ
หน้ า ที ความรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที ปฏิ บ ั ติ หรื อสาขาวิ ช าอื นที ก.พ. กํ า หนดว่ า ใช้ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีได้
J. ได้รั บ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชันสู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่า งอื นที เที ย บได้ใ นระดับ เดี ย วกัน
ในสาขาวิชาเครื องกล สาขาวิชาเทคนิ คการผลิ ต สาขาวิชาเทคนิ คโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื องกล
หรื อสาขาวิชาช่ างกลการเกษตร หรื อสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ ง หรื อหลายสาขาวิชาดังกล่ าว ในทาง
ที ส่ ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด เห็ น ว่ า เหมาะสมกั บ หน้ า ที ความรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที ปฏิ บ ั ติ
หรื อสาขาวิชาอืนที ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีได้
. ได้รับประกาศนียบัตรหรื อคุณวุฒิอย่างอืนที ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนีได้
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจําเป็ นสํ าหรับตําแหน่ ง
. มีความรู ้ความสามารถทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
&. มีทกั ษะทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
J. มีสมรรถนะทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
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