
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน             วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ   ท่ีปฏิบติังานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  ซ่ึงมีลกัษณะงาน 

ท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการออกแบบและคํานวณด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล  การควบคุมและอํานวยการสร้างใน

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล การค้นคว้า  วิเคราะห์วิจยั  ทดสอบ  หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ   เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์ 

ประกอบการตรวจสอบวินิจฉยังานวิศวกรรมเคร่ืองกล  การวางโครงการสร้างหรือประกอบสิ่งใด ๆ   ใน 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  การอํานวยการติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่าง ๆ   ในด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 

การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  ซ่ึงงานดงักล่าวข้างต้น 

นีต้้องมีลกัษณะ  ขนาด  หรืออยู่ในประเภทตามท่ีกําหนดไว้สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ควบคุม 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ซ่ึงตําแหน่งต่าง ๆ   เหล่านีมี้

ลกัษณะท่ีจําเป็นต้องใช้ผู้ มีความรู้ความชํานาญในวิชาการวิศวกรรมเคร่ืองกล  หรือผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

  วิศวกรเคร่ืองกล 3 ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  วิศวกรเคร่ืองกล 4 ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  วิศวกรเคร่ืองกล 5 ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  วิศวกรเคร่ืองกล 6 ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  วิศวกรเคร่ืองกล 7 ระดบั 7  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

  วิศวกรเคร่ืองกล 8 ระดบั 8  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

   วิศวกรเคร่ืองกล 9 ระดบั 9  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรเคร่ืองกล  3 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานวิศวกรรมเคร่ืองกล  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ช่วยปฏิบติังานเกี่ยวกบัการออกแบบและคํานวณด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล  การควบคุม 

และอํานวยการสร้างในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  การค้นคว้า  วิเคราะห์วิจยั  ทดสอบ  หาข้อมูลและสถิติ 

ต่าง ๆ   เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉยังานวิศวกรรมเคร่ืองกล  การวางโครงการสร้าง 

หรือประกอบสิ่งใด ๆ   ในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  การอํานวยการติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่าง ๆ    

ในด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล  การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานในสาขาวิศวกรรม 

เคร่ืองกล  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างวิศวกรรมเคร่ืองกล  หรือ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมเคร่ืองกลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน 

ในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรเคร่ืองกล  4 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานวิศวกรรมเคร่ืองกล  ซ่ึงต้องใช้ความรู้และความชํานาญงานค่อนข้างสูงมาก 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลท่ีค่อนข้างยากมาก  ซ่ึงต้องใช้ความรู้ความชํานาญ 

ค่อนข้างสูงมาก  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น  การออกแบบและคํานวณ 

ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล การควบคุม และอํานวยการสร้างในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล การค้นคว้าวิเคราะห์

วิจยั  ทดสอบ  หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ   เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ  วินิจฉยังาน

วิศวกรรมเคร่ืองกล  การวางโครงการสร้างหรือประกอบสิ่งใด ๆ   ในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  การ

อํานวยการติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่าง ๆ   ในด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล  การให้คําปรึกษาแนะนําหรือ

ตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ี

ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล  3 และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั 3 หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

วิศวกรรมเคร่ืองกลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กําหนดเวลา  2  ปี  ให้ลดเป็น  1  ปี  

สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2  หรือ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรเคร่ืองกล  3  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรเคร่ืองกล  5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผดิชอบ 

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานวิศวกรรมเคร่ืองกล  โดยควบคุมตรวจสอบ 

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังาน 

วิศวกรรมเคร่ืองกลท่ียากมาก  ซ่ึงต้องใช้ความรู้ความชํานาญงานสูงมาก  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานวิศวกรรมเคร่ืองกลท่ียากมาก  ซ่ึงต้องใช้ความรู้ความชํานาญงานสูงมาก   

โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบและคํานวณด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล    

การควบคุม   และอาํนวยการสร้างในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  การค้นคว้า  วิเคราะห์วิจยั  ทดสอบ   

หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ   เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ  วินิจฉยังานวิศวกรรมเคร่ืองกล   

การวางโครงการสร้างหรือประกอบสิง่ใด ๆ   ในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  การอํานวยการติดตัง้เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ต่าง ๆ   ในด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล  การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานใน 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา   

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตาม  ประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล  3   หรือวิศวกรเคร่ืองกล  4 ข้อ 2   

และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  4  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ 

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมเคร่ืองกลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

 

 

/2. มีคุณสมบติั……. 
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2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล  3   และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั  3  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน 

วิศวกรรมเคร่ืองกลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กําหนดเวลา  4  ปี  ให้ลดเป็น  3  ปี 

สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล  4  ข้อ  2 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรเคร่ืองกล  4  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรเคร่ืองกล  6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง   ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงหรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานวิศวกรรมเคร่ืองกล  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย 

และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร   หรือปฏิบติังานวิศวกรรมเคร่ืองกลในลกัษณะ 

ผู้ ชํานาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลในลกัษณะผู้ ชํานาญการ  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบและคํานวณด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล การควบคุม และ 

อํานวยการสร้างในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล การค้นคว้า วิเคราะห์วิจยั ทดสอบ หาข้อมูลและสถติิ ต่าง ๆ   

เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ  วินิจฉยังานวิศวกรรมเคร่ืองกล   การวางโครงการสร้าง หรือ

ประกอบ สิ่งใด ๆ   ในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  การอาํนวยการติดตัง้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ในด้าน

วิศวกรรมเคร่ืองกล  การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ือง

ต่าง ๆ     เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมใน

การกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ 

คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

 

 

 

 

/คุณสมบติั…. 
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และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



      - 2 - 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล  3   หรือวิศวกรเคร่ืองกล  4 ข้อ 2  

และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  5  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ 

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมเคร่ืองกลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล  3  หรือวิศวกรเคร่ืองกล  4 ข้อ 2   

และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  4  หรือท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติั 

ราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรมเคร่ืองกล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรเคร่ืองกล  5  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรเคร่ืองกล  7 

ตําแหน่งประเภท     วิชาชีพเฉพาะ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง   ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก  รับผิดชอบงานวิศวกรรมเคร่ืองกล  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครอง 

ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก   หรือปฏิบติังานวิศวกรรมเคร่ืองกลในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษหรือ 

ผู้ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานวิศวกรรมเคร่ืองกลในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง   เช่น  การออกแบบและคํานวณด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล การควบคุม   และ 

อํานวยการสร้างในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล    การค้นคว้า  วิเคราะห์วิจยั  ทดสอบ  หาข้อมูลและสถิติ 

ต่าง ๆ   เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ  วินิจฉยังานวิศวกรรมเคร่ืองกล   การวางโครงการสร้าง 

หรือประกอบสิ่งใด ๆ   ในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  การอํานวยการติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่าง ๆ   ใน 

ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล  การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ือง 

ต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุม 

ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้

คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

/คุณสมบติั…… 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล  3   หรือวิศวกรเคร่ืองกล  4 ข้อ 2  

และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  6  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ 

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมเคร่ืองกลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล  3  หรือวิศวกรเคร่ืองกล  4 ข้อ 2   

และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  5  หรือท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติั 

ราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรมเคร่ืองกล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรเคร่ืองกล  6  แล้ว  จะต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมของ

ประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรเคร่ืองกล 8 

ตําแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ              

ของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ            

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานวิศวกรรมเคร่ืองกล  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงาน 

และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากเป็นพิเศษ  หรือปฏิบติังานวิศวกรรมเคร่ืองกลในลกัษณะ 

ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลในลกัษณะผู้ ชํานาญการ  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด          

อย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  การออกแบบและคํานวณด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล  การควบคุมและ

อํานวยการสร้างในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  การค้นคว้า  วิเคราะห์วิจยั  ทดสอดหาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ   

เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉยังานวิศวกรรมเคร่ืองกล  การวางโครงการสร้างหรือ

ประกอบสิ่งใด ๆ  ในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  การอาํนวยการติดตัง้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ในด้าน

วิศวกรรมเคร่ืองกล  การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล    

ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ือง

ต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมใน

การกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี        

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้

คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไขและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ               

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

/ คุณสมบติั….. 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล  3  หรือวิศวกรเคร่ืองกล 4 ข้อ 2   

และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 7  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ 

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมเคร่ืองกล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล 3  หรือวิศวกรเคร่ืองกล  4 ข้อ 2   

และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 6  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติั 

ราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรมเคร่ืองกล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรเคร่ืองกล 7  และมีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ี 
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ช่ือตําแหน่ง    วิศวกรเคร่ืองกล 9 

ตําแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ              

ของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ            

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานวิศวกรรมเคร่ืองกล  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงาน

และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากเป็นพิเศษ  หรือปฏิบติังานวิศวกรรมเคร่ืองกลในลกัษณะ

ผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลในลกัษณะผู้ ชํานาญการ  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด          

อย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  การออกแบบและคํานวณด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล  การควบคุมและ

อํานวยการสร้างในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  การค้นคว้า  วิเคราะห์วิจยั  ทดสอดหาข้อมูลและสถิติต่าง  ๆ  

เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉยังานวิศวกรรมเคร่ืองกล  การวางโครงการสร้างหรือ

ประกอบสิ่งใด ๆ  ในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  การอาํนวยการติดตัง้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ในด้าน

วิศวกรรมเคร่ืองกล  การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกบังานในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล    

ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ือง

ต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมใน

การกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี        

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้

คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไขและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ               

มอบหมาย 

  ในฐานะผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติังานโดยผู้มีความรู้ความสามารถ  

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง   และมีความเช่ียวชาญและผลงานเป็นท่ียอมรบัในวงการ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

/ คุณสมบติั…. 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล  3  หรือวิศวกรเคร่ืองกล 4 ข้อ 2   

และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 8  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ 

เกี่ยวกบังานวิศวกรรมเคร่ืองกล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล 3  หรือวิศวกรเคร่ืองกล  4 ข้อ 2   

และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 7  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติั 

ราชการเกี่ยวกบังานวิศวกรรมเคร่ืองกล  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัวิศวกรเคร่ืองกล  8 และมีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ี 
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