
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ไฟฟา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางไฟฟา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับไฟฟา คํานวณราคาและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว จัดเก็บรักษา 
เบิกจาย เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนตน หรือตําแหนงท่ี
ปฏิบัติงานบริหารดานชางไฟฟาในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง แผนก และผูชวยหัวหนา
หนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายชางไฟฟา ระดับปฏิบัติงาน 
  นายชางไฟฟา ระดับชํานาญงาน 
  นายชางไฟฟา ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ไฟฟา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางไฟฟา 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับไฟฟา 

เพ่ือใหใชงานไดอยางปกติและปลอดภัย   
(2) เบิกจาย  จัดเก็บ ดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมี

จํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน   
(3) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในหนวยงาน พรอมจัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทาง

สถิติของการใชงานและประวัติการซอมแซม เพ่ือใชในการวางแผนบํารุงรักษา  
(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานชางไฟฟา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานบริการ 
(6) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

เพ่ือใหสามารถใชงานเคร่ืองใชไฟฟาไดอยางถูกตองปลอดภัย และปฏิบัติงานชางไฟฟาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

(7) ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางไฟฟา ชางอิเลคโทร

นิคส หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา  

เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  อิเล็กโทรนิกส หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดไวใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางไฟฟา ชางเคร่ืองเย็น  และ
ปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกสหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นี้ได 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ไฟฟา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางไฟฟา 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบและควบคุมการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับไฟฟา เพ่ือใหใชงานไดอยางปกติและปลอดภัย   
(2) ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจาย  จัดเก็บ ดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใช

ในการปฏิบัติงาน ใหมีจํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน   
(3) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในหนวยงาน พรอมจัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทาง

สถิติของการใชงานและประวัติการซอมแซม เพ่ือใชในการวางแผนและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน  

(4) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานชางไฟฟา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(6) ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน หรือ

หัวหนางาน เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(7) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานชางไฟฟาใน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
3.  ดานบริการ 
(8) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางไฟฟาในความ

รับผิดชอบ แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา หนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือ
ถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางไฟฟาใหเกิดความปลอดภัย และปฏิบัติงานชาง
ไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(9) ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางไฟฟาประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี  ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



��0
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ไฟฟา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายชางไฟฟา 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหตรงกับความตองการของหนวยงาน และ

งบประมาณท่ีไดรับ 
(2) ควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานชางไฟฟา เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

(3) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความกาวหนาของงานชางไฟฟา เพ่ือแกปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนในขณะดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหเกิดความปลอดภัย 

(4) วางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรู และพัฒนาบุคลากรในสายงาน 
(5) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานชางไฟฟา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 
2.  ดานกํากับดูแล 
(7) กํากับ ดูแลการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี

เกี่ยวกับไฟฟา เพ่ือใหใชงานไดอยางปกติและปลอดภัย   
(8) กํากับ ดูแลการเบิกจาย  จัดเก็บ ดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการ

ปฏิบัติงาน ใหมีจํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน   
(9) กํากับ ดูแลงานดานสถิติของการใชงานและประวัติการซอมแซม เพ่ือใชในการวางแผนและ

ปรับปรุงการปฏิบัตงิาน  
(10) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ในฐานะหัวหนาหนวยงาน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(11) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานชางไฟฟาในหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานบริการ 
(12) ใหคําแนะนํา สนับสนุนดานวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีดานชางไฟฟา ตอบปญหา

และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางไฟฟาท่ีมีความยากมากเปนพิเศษแกผูใตบังคับบัญชา หรือ
เจาหนาท่ีระดับรองลงมา หรือบุคลากรจากท้ังในหนวยงาน และนอกหนวยงาน และ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรูความชํานาญดานชางไฟฟาท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและใหเกิดความปลอดภัย 

(13) ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือ
และรวมมือในงานชางไฟฟา และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางไฟฟาประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี  ก.ถ. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางไฟฟาประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี  ก.ถ. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 
 
 
 




