
4-7-014 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน   ปฏิบัติงานชางไฟฟา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางไฟฟา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ัง และบํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี
เกี่ยวกับไฟฟา คํานวณราคาและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว จัดเก็บรักษา เบิกจาย เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช และวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนตน หรือตําแหนงท่ีปฏิบัติงานบริหารดานชางไฟฟา
ในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง แผนก และผูชวยหัวหนาหนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นายชางไฟฟา  ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางไฟฟา  ระดับชํานาญงาน 
  นายชางไฟฟา  ระดับอาวุโส 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ปฏิบัติงานชางไฟฟา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายชางไฟฟา 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานชางไฟฟา ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 
 1. ดานการปฏิบตัิการ 

  (1)  สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซอม ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการ
ใชงาน ดูแล บํารุงรักษา และใชงานเคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ ระบบไฟฟาส่ือสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร รับสงขอมูลขาวสาร ในภารกิจท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหสามารถใชงานได
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก   
  (2) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผน
บํารุงรักษา  
  (3) ปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจท่ีเกี่ยวของเพื่อใชในการออกใบรับรองตามท่ี
หนวยงาน หรือกฎหมายกําหนด 
 
 2. ดานการบริการ 

  (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูใชงานและผูรับบริการ ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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  (2) ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิา
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟา หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหน่ึงดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางท่ี 
สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชา
อ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 4. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ปฏิบัติงานชางไฟฟา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายชางไฟฟา 
 
ระดับตําแหนง  อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตอง
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความชํานาญงานดานชางไฟฟา  คอนขางสูง มีงานในความรับผิดชอบท่ีหลากหลาย ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกปญหาในงานท่ีคอนขางยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใชความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานชางไฟฟา คอนขางสูง ปฏิบัติงานตองตัดสินใจ
หรือแกปญหาในงานท่ีคอนขางยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 
 1. ดานการปฏิบตัิการ 

  (1) กําหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหตรงกับความตองการของหนวยงาน และ
งบประมาณท่ีไดรับในแตละป 
  (2) ควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานชางไฟฟา เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 
  (3) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความกาวหนาของงานชางไฟฟา เพื่อแกปญหาตาง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในขณะดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
  (4) วางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู และพัฒนาบุคลากรในสายงาน 
 

2. ดานการกํากับดูแล 

  (1) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ในฐานะหัวหนาหนวยงาน 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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  (2) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานชางไฟฟาในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 3. ดานการบริการ 

  (1) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีดานชางไฟฟา ตอบ
ปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางไฟฟาท่ีมีความยากมากเปนพิเศษแกผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ี
ระดับรองลงมา ในหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดาน
ชางไฟฟาแกผูท่ีสนใจ 
  (2) ประสานงานกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อขอความ
ชวยเหลือและรวมมือในงานชางไฟฟา และแลกเปล่ียนความรูความเช่ียวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของ
หนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางไฟฟา ระดับปฏิบัติงาน และ 
 2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  6 ป หรือดํารง
ตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงาน
ชางไฟฟา หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
เงินเดือนขั้นสูงสําหรับตําแหนง  

 ใหไดรับเงินเดือนถึงอัตราข้ันสูงของบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 


