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สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางเครื่องยนต ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตรวจ ทดสอบ ซอม บํารุงรักษา ประกอบ ติดตัง้ เครือ่ งจักรเครือ่ งยนต จัดทํารายการ และประมาณราคาในการ
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ชื่อตําแหนง

นายชางเครือ่ งยนต 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชางเครือ่ งยนตคอ นขางยาก ซึ่งตองใชความรูและความชํานาญคอนขางสูงและปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานชางเครือ่ งยนตทค่ี อ นขางยาก ซึ่งตองใชความรูความชํานาญงานคอนขางสูง เชนตรวจ
ทดสอบ ซอม บํารุงรักษา ประกอบ ติดตัง้ เครือ่ งยนตทต่ี อ งใชความละเอียดแมนยํา และเทคนิคพอสมควร ชวย
คํานวณรายการ จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณที่จะใชในการดําเนินการดังกลาว ควบคุมการเดินเครือ่ งยนต
ตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น จัดทําสถิติและทําบันทึกประวัติการซอมและบํารุงรักษาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท
้ างชางเครือ่ งยนต ชาง
ยนต ชางกล หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด หรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านีท้ างชางเครือ่ งยนต ชางยนต
ชางกล ชางกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูความเขาใจในวิชาชางยนตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความสามารถในการควบคุมการเดินเครือ่ งยนต การบํารุงรักษา และแกไขขอขัดของ
ที่เกิดขึ้น
3.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงาน
เทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
6.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

ชื่อตําแหนง

นายชางเครือ่ งยนต 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานชางเครือ่ งยนต โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จานวนหนึ
ํ
ง่ หรือปฏิบตั ิ
ชางเครื่องยนตที่ยากพอสมควร ซึ่งตองใชความรูและความชํานาญงานสูงพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ได
รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรซึ่งตองใชความรูและความชํานาญงานสูงพอสมควรเกี่ยวกับชางเครื่อง
ยนต โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ตรวจ ทดสอบ ซอมแซม บํารุงรักษาประกอบ ติดตัง้
เครื่องจักร เครือ่ งยนต เครื่องจักรกล เครือ่ งมือทุน แรง เครื่องใช เปนตน กําหนดรายการ จัดหา และประมาณราคา
วัสดุอุปกรณที่จะใชในการดําเนินงานดังกลาว ควบคุมการเดินของเครื่องยนตและแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น หรือ
ปฏิบัติงานชางเครือ่ งยนตทย่ี งุ ยากทางเทคนิคพอสมควรดวยตนเองตรวจรับและควบคุมการเบิกจาย การใช และเก็บ
รักษาเครือ่ งมือ และวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานรวมทั้งการควบคุม จัดทําสถิติและทําบันทึกประวัติการซอม
และบํารุงรักษา ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับ
ผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเครือ่ งยนต 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.
ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชาง
เครือ่ งยนต 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางเครื่องยนต 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

นายชางเครือ่ งยนต 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางเครือ่ งยนต โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยู
ใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบตั งิ านชางเครือ่ งยนตทค่ี อ นขางยากมาก ซึ่งตองใชความรูและความชํานาญงาน
คอนขางสูงมาก และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก ซึ่งตองใชความรูและความชํานาญงานคอนขางสูงมากเกี่ยวกับชาง
เครือ่ งยนต โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ตรวจ ทดสอบ ซอมแซมบํารุงรักษา ประกอบ
ติดตั้งเครือ่ งจักร เครือ่ งยนต เครื่องจักรกล เครือ่ งมือทุน แรง เครื่องใช เปนตน คํานวณรายการ จัดหาและประมาณ
ราคาวัสดุอุปกรณที่จะใชในการดําเนินงานดังกลาว หรือปฏิบตั งิ านชางเครือ่ งยนต ที่ยุงยากทางเทคนิคดวยตนเอง
การควบคุม ตรวจสอบ ใชและเก็บรักษาเครือ่ งมือและวัสดุอปุ กรณทอ่ี ยูใ นความรับผิดชอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่
อื่นทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเครือ่ งยนต 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเครือ่ งยนต 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ
2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับงานชางเครือ่ งยนตหรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนาย
ชางเครือ่ งยนต 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางเครื่องยนต 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

นายชางเครือ่ งยนต 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางเครือ่ งยนต โดยควบคุม ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปก
ครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานชางเครื่องยนตที่ยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บ
ตรวจสอบ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมาก ซึ่งตองใชความรูและความชํานาญงานสูงมากเกี่ยวกับชางเครื่องยนตโดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ตรวจ ทดสอบ ซอมแซม บํารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครือ่ งจักร
เครือ่ งยนต เครื่องจักรกล เครือ่ งมือทุน แรง เครื่องใช เปนตน คํานวณรายการ จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณ
ที่จะใชในความรับผิดชอบ พิจารณาเสนอแนะความคิดเห็น และปรับปรุงแกไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานชาง
เครื่องยนต ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหา และชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเครือ่ งยนต 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเครือ่ งยนต 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ
3 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับงานชางเครือ่ งยนตหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางเครื่องยนต 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

นายชางเครือ่ งยนต 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝายหรือกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกับ รับผิดชอบงานชางเครือ่ งยนต โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบตั งิ านชางเครือ่ งยนต และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบ
หมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชางเครื่องยนตในลักษณะผูชานาญการ
ํ
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เชน ตรวจ ทดสอบ ซอมแซม บํารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครือ่ งจักร เครือ่ งยนต เครื่องจักรกล เครือ่ งมือ
ทุน แรง เครื่องใช เปนตน จํานวนรายการ จัดหาและประมาณราคาวัสดุอุปกรณที่จะใชในการดําเนินการดังกลาว
ควบคุม ตรวจสอบการใชและเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่อยูในความรับผิดชอบพิจารณาเสนอแนะความ
คิดเห็น และปรับปรุงแกไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัตงิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน สั่งการ วินจิ ฉัย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติด
ตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวงยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงหรือนายชางเครือ่ งยนต 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเครือ่ งยนต 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ
4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนายชางเครื่องยนต 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

