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ปรับปรุงการแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของการประปา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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เจาพนักงานการประปา 2 ระดับ 2
เจาพนักงานการประปา 3 ระดับ 3
เจาพนักงานการประปา 4 ระดับ 4
เจาพนักงานการประปา 5 ระดับ 5
เจาพนักงานการประปา 6 ระดับ 6

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานการประปา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยาก เกี่ยวกับงานการประปา ตามที่ไดรับมอบหมาย
เชน การผลิตนําประปา
้
จัดนําสะอาดบริ
้
การประชาชน บริการผูใ ชน้ําของการประปา เตรียมนํ้าประปาสํารองไว
เพื่อการดับเพลิง ตรวจสอบ ควบคุมรายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของที่ทาการประปา
ํ
เปนตน
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมตากว
ํ่ านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา
เทคนิควิศวกรรมโยธา ชางกอสราง ชางกล ชางกลโรงงาน ชางเครือ่ งยนต ชางไฟฟา หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด หรือ
2.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา
เทคนิควิศวกรรมโยธา ทางชางกอสราง ชางกล ชางกลโรงงาน ชางเครือ่ งยนต ชางไฟฟา หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในงานการประปาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลและกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
6.! มีความสามารถในการใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการประปาที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนักหรือ
ปฏิบัติงานการประปาที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรหรือมีความรับผิดชอบไมสูงนักเกี่ยวกับงานการประปา โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ดําเนินกิจการประปา ควบคุมการผลิตนํ้าประปาใหถูกตองตามหลัก
วิชาการ จัดนําสะอาดบริ
้
การประชาชน บริการผูใ ชน้ําประปา เตรียมนํ้าประปาสํารองไวเพือ่ การดับเพลิงชวย
ตรวจสอบควบคุมรายไดรายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของที่ทาการประปา
ํ
เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
ในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน ควบคุม ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนาทีร่ บั ผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการประปา หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสมารถเชนเดียวกับเจาพนักงานการประปา 2 และจะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล

ชิ่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการประปา ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือ
ปฏิบัติงานการประปาที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการกํากับ
ตรวจสอบบาง หรือปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการประปา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
หรือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานการประปา โดยปฏิบตั ิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการผลิตนํ้าประปาใหถูกตองตามหลักวิชาการ จัดนํา้
สะอาดบริการประชาชน บริการผูใ ชน้ําของการประปา เตรียมนํ้าประปาสํารองไวเพือ่ การดับเพลิง ตรวจสอบ
ควบคุมรายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของที่ทาการประปา
ํ
ตลอดจนบํารุงรักษาทรัพยสิน
ดังกลาว เปนตนใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ติดตอประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการประปา หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ
กวาระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับงานการประปา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2 ขอ 1

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

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานประปา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือ ปก
ครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานการประปาที่ยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมี ผู
กํากับตรวจสอบ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานการประปา โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ควบคุมการผลิตนํ้าประปาใหถูกตองตามหลักวิชาการ จัดทําสะอาด
บริการประชาชน บริการผูใ ชน้ําของการประปา เตรียมนํ้าประปาสํารองไวเพือ่ การดับเพลิง ตรวจสอบ ควบคุม
รายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของที่ทาการประปา
ํ
ตลอดจนบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน ฝก
อบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการประปา หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ
กวาระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการประปา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานการประปา 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานการประปา 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝายหรือกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการประปา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานการประปาที่ยากมาก ซึ่งจําเปนตอง
ปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถและความชํานาญสูงมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ และปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานที่มีหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจา
หนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ
ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยควบคุมตรวจสอบการจัดงานตาง ๆ หลายดานเกี่ยวกับงานการประปา เชน
ควบคุมการผลิตนํ้าประปาใหถูกตองตามหลักวิชาการ จัดนําสะอาดบริ
้
การประชาชน บริการผูใ ชน้ําของการ
ประปาเตรียมนําประปาสํ
้
ารองเพือ่ การดับเพลิง ตรวจสอบ ควบคุมรายได รายจาย พัสดุครุภัณฑ และทรัพยสิน
ของที่ทําการประปา ตลอดจนบํารุงรักษาทรัพยสินดังกลาว เปนตน ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาทีพ่ จิ ารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติงานที่ตองใชความ
ชํานาญเกี่ยวกับงาน เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2 ไดดารงตํ
ํ าแหนงในระดับ 5
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการประปา หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2 ไดดารงตํ
ํ าแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการประปา หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานการประปา 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

