มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงาน

ชางไฟฟา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานขั้นตนทางดานชางไฟฟา ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับชวยในการสราง ตรวจแก ซอม ปรับปรุง บํารุงรักษา ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้งเครือ่ งจักร
เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา ควบคุมตรวจสอบความเรียบรอยในงานไฟฟา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกีย่ วของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
ชางไฟฟา 1 ระดับ 1
ชางไฟฟา 2 ระดับ 2
ชางไฟฟา 3 ระดับ 3
ชางไฟฟา 4 ระดับ 4
ชางไฟฟา 5 ระดับ 5

ชื่อตําแหนง

ชางไฟฟา 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางไฟฟาที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด
หรือตามคําสั่ง หรือแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูอ ยางชัดเจนหรือละเอียดถีถ่ ว น และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชวยในการติดตัง้ ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บรักษาเครือ่ งมือเครือ่ งใช และวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในหนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมตากว
ํ่ านี้ทางชางไฟฟา ชางอิเลคโทรนิคส
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในงานชางไฟฟาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชใน
การปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

ชื่อตําแหนง

ชางไฟฟา 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชางไฟฟาที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานชางไฟฟา เชน ชวยในการติดตัง้ ประกอบ ดัดแปลง
ปรับ ซอม บํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บรักษาเครือ่ งมือ เครื่องใช
และวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลและประวัติการซอม และขอมูลที่เกี่ยวกับหนวยงานและ
ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางไฟฟา 1 แลว จะตองมีความสามารถ
ในการใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง

ชางไฟฟา 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชางไฟฟาที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และอาจไดรบั
มอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีจ่ านวนหนึ
ํ
ง่ ดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานชางไฟฟา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เชน ติดตัง้ ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซอม บํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับ
ไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลและประวัติการซอม
และขอมูลที่เกี่ยวกับหนวยงาน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบ
เทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1
ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางไฟฟา 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

ชางไฟฟา 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางไฟฟา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานชางไฟฟาที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผู
กํากับตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานชางไฟฟา โดยปฏิบตั ิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ติดตัง้ ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซอม บํารุงรักษาเครือ่ งจักร
เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
รวบรวมขอมูลและประวัติการซอม และขอมูลที่เกี่ยวกับหนวยงาน เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติ
งานแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 ไดดารงตํ
ํ าแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ย
กวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 ไดดารงตํ
ํ าแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 2 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางไฟฟา 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

ชางไฟฟา 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานชางไฟฟา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานชางไฟฟาที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผู
กํากับตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานชางไฟฟา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน ติดตัง้ ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซอม บํารุงรักษาเครือ่ งจักร เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา เบิก
จาย จัดเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานรวบรวมขอมูลและประวัติการซอม และขอมูลที่เกี่ยว
กับหนวยงาน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง
ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 และไดดารงตํ
ํ าแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ย
กวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 ไดดารงตํ
ํ าแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางไฟฟา 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและการประสานงาน
4.! มีความรูสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

