
   

 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

                                                                                                 นายรฐันันท์  ยอดเกตุ 
                                                                                                 ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 

ต าแหน่งเลขท่ี 38-3-05-4701-001 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้า  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายช่างไฟฟ้า 
ประเภท/ระดับ    ทั่วไป/ปฏิบัติงาน-ช านาญงาน 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   กองช่าง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  งานสาธารณูปโภค 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
ประเภท/ระดับ     อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น 
 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้องก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
ช านาญงานด้านช่างโยธาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง 
ควบคุมการใช้งาน ดูแลบ ารุงรักษา และใช้งาน เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่อง ปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
และโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัติ โนมัติ  ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

 

2 ควบคุม ตรวจสอบ การจัดท าทะเบียนและการเก็บข้อมูลสถิติของการใช้งาน
เพ่ือการวางแผนบ ารุงรักษา ประกอบการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 



   

 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

3 ควบคุมตรวจสอบ การปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือออก
ใบรับรองตามที่หน่วยงานหรือกฎหมายก าหนด 

4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้มีจ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 

5 ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับจัดท าแผน
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือจัดท าแผนการปฏิบัติงานให้มีสภาพร้อม
ใช้อยู่เสมอต่อผู้บังคับบัญชา 

6 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย 

 

ข. ด้านการก ากับดูแล 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้า
หน่วยงานหรือหัวหน้างาน  เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 

2 วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ 
งานไฟฟ้าในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
ค. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ให้ค าแนะน า สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่าง
ไฟฟ้าที่ตนรับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือถ่ายทอดความรู้  ความ
ช านาญด้านงานช่างไฟฟ้าแก่ผู้ที่สนใจ 

 

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรีก าหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 2 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ      

พระเจ้าอยู่หัว 
2 



   

 

3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 2 
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 2 
5. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 2 
6. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 2 

 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 
2. ทักษะการประสานงาน 2 
3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 2 
4. ทักษะการบริหารข้อมูล 2 

 
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์         ระดับ 2 
2.การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 2 
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 2 
4.การบริการเป็นเลิศ         ระดับ 2 
5.การท างานเป็นทีม         ระดับ 2  
 

สมรรถนะประจ าสายงาน  
1. การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย  ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์       ระดับ 2 
3. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในอาชีพ   ระดับ 2 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงานระดับ 2 

 
ส่วนที่  6 การลงนาม 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบ .................................... 
 
 
วันที่ที่ได้จัดท า .................................... 


