มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

เจาหนาทีก่ ารประปา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว
กับการบริหารงาน การผลิตและการจําหนายนํ้าประปา การติดตั้งประปา การตรวจ แกไข ปรับซอมมาตรวัดนํา้
การสํารวจและตอทอประปา การจดเลขมาตรวัดนํา้ และคํานวณปริมาณงานนําจากมาตรวั
้
ดนําของผู
้
ใชนาํ้ วาง
แผน ปรับปรุง แกไขขอบกพรองตาง ๆ ของการประปา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้ มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
เจาหนาที่การประปา 1 ระดับ 1
เจาหนาที่การประปา 2 ระดับ 2
เจาหนาที่การประปา 3 ระดับ 3
เจาหนาที่การประปา 4 ระดับ 4
เจาหนาที่การประปา 5 ระดับ 5

ชื่อตําแหนง

เจาหนาทีก่ ารประปา 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับกิจการประปาที่ไมยากภายใตการกํากับและตรวจสอบโดย
ใกลชิด หรือตามคําสัง่ หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูอ ยางแนชดั หรือปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปา เชน ดําเนินการผลิตและจําหนายนําประปา
้
การจัดนําสะอาด
้
บริการประชาชน บริการผูใ ชน้ําของการประปา เตรียมนํ้าสํารองไวเพือ่ การดับเพลิง การติดตัง้ ประปา ตรวจแกไข
ปรับซอมมาตรวัดนําที
้ ค่ ลาดเคลือ่ นหรือชํารุด ทําการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของมาตรวัดนํ้า โดยเครือ่ งทดสอบ
ความเที่ยงตรงมาตรวัดนํา้ สํารวจและจัดทําแผนผังตอทอ ดําเนินการตอทอ ซอมทอ แกไข ซอมแซมอุปกรณ
ประปาตาง ๆ เกี่ยวกับการใชนํ้าประปา จดเลขมาตรวัดนํ้า และคํานวณปริมาณนําจากมาตรวั
้
ดนําของผู
้
ใชนาํ้ บํารุง
รักษาแหลมนําดิ
้ บ และทอ หรือรางสงนํ้าดิบ ปด เปดประตูนา้ํ กับดูแลรักษาใหอยูในสภาพดีและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางชางกอสราง ชางเครือ่ งยนต ชางไฟฟา
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการประปาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมาย
กฎระเบียบและขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของและใชปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปาภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทัว่ ไปหรือตามคําสั่ง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดําเนินกิจการประปา เชน ควบคุมการผลิตนํ้าประปาใหถูกตองตามหลักวิชาการ จัดนํา้
สะอาดบริการประชาชน บริการผูใ ชน้ําของการประปา เตรียมนํ้าสํารองไวเพือ่ การดับเพลิง การติดตัง้ ประปา
ตรวจแกไข ปรับซอมมาตรวัดนําที
้ ค่ ลาดเคลือ่ นหรือชํารุด ทําการตรวจสอบความเทีย่ งตรงมาตรวัดนํา้ โดย
เครื่องทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดนํา้ สํารวจแลจัดทําแผนผังตอทอ ดําเนินการตอทอ ซอมทอ แกไข
ซอมแซมอุปกรณประปาตาง ๆ เกี่ยวกับการใชนํ้าประปา จดเลขมาตรวัดนํ้าและคํานวณปริมาณนําจากมาตร
้
วัดนํ้าของผูใช บํารุงรักษาแหลงนําดิ
้ บและทอ หรือรางสงนํ้าดิบ ปด เปดประตูนา้ํ กับดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีก่ ารประปา 1 และได ดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการประปา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่การประปา 1 แลว จะตองมีความ
สามารถในการวหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิะการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานกิจการประปา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จานวนหนึ
ํ
ง่ หรือ
ปฏิบัติกิจการประปาที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบ
หมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับกิจการประปา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เชน ดําเนินกิจการประปา ควบคุมการผลิตนํ้าประปาใหถูกตองตามหลักวิชาการ จัดนําสะอาด
้
บริการประชาชน บริการผูใชนาประปา
ํ้
เตรียมนํ้าประปาสํารองไวเพือ่ การดับเพลิง การติดตั้งประปา
ตรวจสอบ แกไข ปรับซอมมาตรวัดนําที
้ ค่ ลาดเคลือ่ นหรือชํารุด ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตร
วัดนํ้า โดยเครื่องทดสอบความเทีย่ งตรงมาตรวัดนํา้ สํารวจและจัดทําแผนตอทอ ดําเนินการตอทอ ซอมทอ
แกไขซอมแซมอุปกรณประปาตาง ๆ เกี่ยวกับการใชนํ้าประปา จดเลขมาตรวัดนํ้าและคํานวณปริมาณนําจากมาตร
้
วัดนํ้าของผูใช บํารุงรักษาแหลงนําดิ
้ บและทอ หรือรางสงนํ้าดิบ ปด เปดประตูนากั
้ํ บดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีก่ ารประปา 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการประปา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่การประปา 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหรือผูช ว ยหัวหนาหนวยงานในระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิด
ชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานเทียบไดในระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานกิจการประปา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบตั งิ านกิจการประปา ที่คอนขางยากมาก โดยไม
จําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับกิจการประปา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เชน ควบคุมการผลิตนํ้าประปาใหถูกตองตามหลักวิชาการ จัดนําสะอาดบริ
้
การประชาชน
บริการผูใชนํ้าของการประปา เตรียมนํ้าประปาสํารองไวเพือ่ การดับเพลิง การติดตั้งประปา ตรวจสอบ แกไข
ปรับซอมมาตรวัดนําที
้ ค่ ลาดเคลือ่ นหรือชํารุด ทําการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของมาตรวัดนํ้า โดยเครือ่ งทดสอบ
ความเที่ยงตรงมาตรวัดนํา้ สํารวจและจัดทําแผนตอทอ ดําเนินการตอทอ ซอมทอ แกไขซอมแซมอุปกรณตาง ๆ
เกี่ยวกับการใชนํ้าประปา จดเลขมาตรวัดนํ้าและคํานวณปริมาณนําจากมาตรวั
้
ดนําของผู
้
ใช บํารุงรักษาแหลงนําดิ
้ บ
และทอ หรือรางสงนํ้าดิบ ปด เปดประตูนากั
้ํ บดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสิน
ของที่ทําการประปา ตลอดจนบํารุงรักษาทรัพยสินดังกลาว เปนตน วิเคราะหและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประปา ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนางาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมงาน ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแก
ปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามที่หัวหนาหนวยงานมอบหมาย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีก่ ารประปา 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประปา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีก่ ารประปา 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับงานประปาหรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่การประปา 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

เจาหนาทีก่ ารประปา 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหรือผูช ว ยหัวหนาหนวยงานในระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิด
ชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานเทียบไดในระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานกิจการประปา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบตั งิ านกิจการประปา ที่ยาก โดยไมจําเปนตองมีผู
กํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับกิจการประปา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
ควบคุมการผลิตนํ้าประปาใหถูกตองตามหลักวิชาการ จัดนําสะอาดบริ
้
การประชาชน บริการผูใ ชน้ําของการ
ประปา เตรียมนํ้าประปาสํารองไวเพือ่ การดับเพลิง การติดตั้งประปา ตรวจสอบ แกไขปรับซอมมาตรวัดนําที
้ ่คลาด
เคลื่อนหรือชํารุด ทําการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของมาตรวัดนํ้า โดยเครือ่ งทดสอบความเทีย่ งตรงมาตรวัดนํ้า
สํารวจและจัดทําแผนตอทอ ดําเนินการตอทอ ซอมทอ แกไขซอมแซมอุปกรณตาง ๆ เกี่ยวกับการใชนํ้าประปา จด
เลขมาตรวัดนําและคํ
้
านวณปริมาณนําจากมาตรวั
้
ดนําของผู
้
ใช บํารุงรักษาแหลงนําดิ
้ บและทอ หรือรางสงนํ้าดิบ
ปด เปดประตูนากั
้ํ บดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของที่ทาการประปา
ํ
ตลอด
จนบํารุงรักษาทรัพยสินดังกลาว เปนตน วิเคราะหและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประปา ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
ในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่
อื่นทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะหัวหนางาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมงาน ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีก่ ารประปา 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประปา หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีก่ ารประปา 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับงานประปาหรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

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

