
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน          นายช่างไฟฟ้า 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางช่างไฟฟ้า ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั

เกี่ยวกบั ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดดัแปลง ติดตัง้ และบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวกบัไฟฟ้า คํานวณราคาและประมาณราคาในการดําเนินงานดงักล่าว จดัเก็บรักษา  

เบิกจ่ายเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน  เป็นต้น หรือตําแหน่งท่ีปฏิบติังาน

บริหารด้านช่างไฟฟ้าในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้คือ 

   นายช่างไฟฟ้า 2  ระดบั 2  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายช่างไฟฟ้า 3  ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายช่างไฟฟ้า 4  ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายช่างไฟฟ้า 5  ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายช่างไฟฟ้า 6 ว ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายช่างไฟฟ้า 7 ว ระดบั 7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างไฟฟ้า 2 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า  ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยทัว่ไป หรือตาม

คําสัง่หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้นต้นปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้าท่ีค่อนข้าง 

มีความยุ่งยากทางเทคนิค ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้างส่วนประกอบ ซ่อม ประกอบ 

ดดัแปลง แก้ไข ติดตัง้และบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวกบัไฟฟ้าท่ีต้องใช้ความละเอียด

แม่นยําและเทคนิคพอสมควร ช่วยคํานวณรายการ และประมาณราคาในการดําเนินงานดงักล่าว รวบรวม

ข้อมูลและประวัติการซ่อมและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างเทคนิควิศวกรรม 

ไฟฟ้า  เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  อิเล็กโทรนิกส์ หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดไว้ใช้เป็น

คุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่งนีไ้ด้หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างช่างไฟฟ้า  

ช่างเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  อิเล็กโทรนิกส์หรือทางอืน่ท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะ 

สําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจงัหวัด กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 

6. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู ่
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ในความรับผิดชอบ 

ช่ือตําแหน่ง    นายช่างไฟฟ้า 3 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้าท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบ

และคุณภาพของงานไม่สูงนกั  หรือปฏิบติังานช่างไฟฟ้าท่ียากพอสมควร ภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง 

หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ

ได้ระดบัเดียวกนั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรหรือมีความรบัผิดชอบไม่สูงนกัเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า  

โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้างส่วนประกอบซ่อม  

ประกอบ  ดดัแปลงแก้ไข  ติดตัง้ และบํารุงรักษา เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวกบัไฟฟ้าท่ีต้องใช้

ความละเอียดแม่นยํา และความชํานาญงานค่อนข้างสูง คํานวณรายการและประมาณราคาในการ

ปฏิบติังานดงักล่าว ตรวจรับ และควบคุมการใช้  การเก็บรกัษาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

ปฏิบติังาน เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ติดต่อประสานงาน

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2  

หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า หรืองานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้เพ่ิมเป็น 3 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2  ข้อ 1 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างไฟฟ้า 2 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างไฟฟ้า 4 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้าท่ีมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือปฏิบติังานช่างไฟฟ้าท่ียาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ

หรือภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานช่างไฟฟ้า โดยควบคุมตรวจสอบ

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากหรือมีความรบัผิดชอบสงูเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง

ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้างส่วนประกอบ ซ่อม ประกอบ ดดัแปลง  แก้ไข  ติดตัง้ 

และบํารุงรักษา เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวกบัไฟฟ้าท่ีต้องใช้ความละเอียดแม่นยํา เทคนิคและ

ความชํานาญงานสูง คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงาน ควบคุมตรวจสอบการใช้การ

เก็บรักษาเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี ติดต่อประสานงานและ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน เช่น  ติดต่อประสานงาน 

วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและ

แก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า หรืองานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

  2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า

ระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า  

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้เพ่ิมเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติั 

นายช่างไฟฟ้า 2 ข้อ 1 
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/ ความรู้ ……. 

- 2 -  

 
 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างไฟฟ้า 3 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างไฟฟ้า 5 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ เกี่ยงกบังานช่างไฟฟ้า ซ่ึงมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานช่างไฟฟ้า โดยควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบติังาน

ช่างไฟฟ้าท่ีค่อนข้างยากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบั

มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า โดย

ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดดัแปลง ติดตัง้ 

และบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวกบัไฟฟ้าท่ีต้องใช้ความละเอียดแม่นยํา เทคนิค 

และความชํานาญสูงมาก คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงาน ควบคุมตรวจสอบการใช้ 

การเก็บรักษา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษา

แนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังาน 

ในหน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน เช่น  ติดต่อ

ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หรือปฏิบติังานอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2    และได้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า  

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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     /  ความรู้ … 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างไฟฟ้า 4 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างไฟฟ้า 6 ว 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า ซ่ึงมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานช่างไฟฟ้า โดยควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาพอสมควร หรือปฏิบติังานช่าง

ไฟฟ้า 

ในลกัษณะท่ียากมากและต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้  ความสามารถ  ความชํานาญ และประสบการณ์ 

ท่ีสามารถปฏิบติังานในความรบัผิดชอบด้วยตนเองได้  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความรู้  ความสามารถ  ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูง 

เกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง 

ประกอบ ดดัแปลง ติดตัง้ และบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวกบัไฟฟ้า  ท่ีต้องใช้ความ

ละเอียดแม่นยํา เทคนิคและความชํานาญสูงมาก  คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงาน 

ควบคุมตรวจสอบการใช้ การเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน เป็นต้น 

ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จง

เร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุม

ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน  เช่น   

วางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน 

มอบหมายงาน สัง่การ วินิจฉยั ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 

และแก้ปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หรือปฏิบติังานตามท่ีได้รบั

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2    และได้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 
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2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า  

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  

- 2 - 

 

 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างไฟฟ้า 5 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทําแผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) 
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ช่ือตําแหน่ง    นายช่างไฟฟ้า 7 ว 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้าท่ียากเป็นพิเศษ  

ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็น

ตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานช่างไฟฟ้า 

โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก หรือ

ปฏิบติังานช่างไฟฟ้าในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญการพิเศษเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า  โดยปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม  ประกอบ ดดัแปลง  แก้ไข  ติดตัง้ และ

บํารุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวกบัไฟฟ้า  ท่ีต้องใช้ความละเอียดแม่นยํา เทคนิคและความ

ชํานาญเป็นพิเศษ  คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงาน ควบคุมตรวจสอบการใช้ การ

เก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา

ในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  

พิจารณา  ศึกษาวิเคราะห์  ทําความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะและดําเนินการปฏิบติังานท่ีต้องใช้

ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้า

ร่วมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสว่นราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน  เช่น   

วางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน 

มอบหมายงาน สัง่การ วินิจฉยั ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 

และแก้ปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หรือปฏิบติังานตามท่ีได้รบั

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2    และได้ดํารงตําแหน่ง 
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ในระดบั 6 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่างไฟฟ้า  

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  

- 2 - 

 

 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายช่างไฟฟ้า 6 แล้ว  จะต้องมีความรู้

ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจ และสงัคมของ

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ. กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 
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