
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                    เจาพนักงานการประปา 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การผลิต และการจําหนายน้ําประปา การติดตั้งประปา การงบประมาณรายจาย รายจาย การบัญชี พัสดุ วางแผน ปรับปรุง
การแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของการประปา  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 

ชื่อและระดับของตําแหนง 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ 

   เจาพนักงานการประปา 2 ระดับ 2 

   เจาพนักงานการประปา 3 ระดับ 3 

   เจาพนักงานการประปา 4 ระดับ 4 

   เจาพนักงานการประปา 5 ระดับ 5 

   เจาพนักงานการประปา 6 ระดับ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานการประปา 2 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับงานการประปา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม 

คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เปนเจาหนาท่ีช้ันตนปฏิบัติงานที่คอนขางยาก เกี่ยวกับงานการประปา ตามที่ไดรับมอบหมาย 

เชน การผลิตน้ําประปา จัดน้ําสะอาดบริการประชาชน บริการผูใชน้ําของการประปา เตรียมน้ําประปาสํารองไวเพื่อการ
ดับเพลิง ตรวจสอบ ควบคุมรายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของที่ทําการประปา เปนตน และปฏิบัติหนาท่ี
อื่นที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา 

เทคนิควิศวกรรมโยธา ชางกอสราง ชางกล ชางกลโรงงาน ชางเครื่องยนต ชางไฟฟา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา 
 เทคนิควิศวกรรมโยธา ทางชางกอสราง ชางกล ชางกลโรงงาน ชางเครื่องยนต ชางไฟฟา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในงานการประปาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลและกฎหมาย  
ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ 

ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาาที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 
6. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ 

รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานการประปา 3 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการประปาที่มีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนักหรือ
ปฏิบัติงานการประปาที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรหรอืมีความรับผิดชอบไมสูงนักเกี่ยวกับงานการประปา โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง เชน ดําเนินกิจการประปา ควบคุมการผลิตน้ําประปาใหถูกตองตามหลกัวิชาการ จัดน้ํา
สะอาดบริการประชาชน บริการผูใชน้ําประปา เตรียมน้ําประปาสํารองไวเพือ่การดับเพลิงชวยตรวจสอบควบคุมรายได
รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของที่ทําการประปา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี
ระดับรองลงมา ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาท่ีติดตอ 

ประสานงาน ควบคุม ใหคําปรึกษาแนะนํา และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาท่ีชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 

หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการประปา  หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2  ขอ 1 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสมารถเชนเดียวกับเจาพนักงานการประปา 2 และจะตอง 
  1. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งของประเทศไทย 

  2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชิ่อตําแหนง    เจาพนักงานการประปา 4 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการประปา ท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรอื 

ปฏิบัติงานการประปาที่คอนขางยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ หรือภายใตการกํากับ 

ตรวจสอบบาง หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัแผนก ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของ 

งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการประปา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากมากหรือมีความรับผดิชอบสูงเกี่ยวกบังานการประปา โดยปฏิบัติ 
หนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง เชน ควบคุมการผลิตน้ําประปาใหถูกตองตามหลกัวิชาการ จัดน้ํา 
สะอาดบริการประชาชน บริการผูใชน้ําของการประปา เตรียมน้ําประปาสํารองไวเพื่อการดับเพลิง ตรวจสอบควบคุม
รายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของที่ทําการประปา ตลอดจนบํารุงรักษาทรัพยสิน 

ดังกลาว เปนตนใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจง 

เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ติดตอประสานงาน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาท่ี 

ติดตประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม 

ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาท่ีชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2และไดดํารงตําแหนงใน 

ระดับ 3 หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการประปา หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา 
กวาระดับ 2 หรอืท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการประปาหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจา
พนักงานการประปา 2  ขอ 1 

 

 

 

 

 

 



ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาพนักงานการประปา 3 แลว  จะตอง 

1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 

2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และ 

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานการประปา 5 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
มาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานประปา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือ       ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานการประปาที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมี         ผูกํากับตรวจสอบ และปฏิบัติหนาท่ีอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานท่ียากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานการประปา โดยปฏิบัติหนาที่ 
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ควบคุมการผลิตน้ําประปาใหถูกตองตามหลักวิชาการ จัดทําสะอาด 

บริการประชาชน บริการผูใชน้ําของการประปา เตรียมน้ําประปาสํารองไวเพือ่การดับเพลิง ตรวจสอบ ควบคุม 

รายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของที่ทําการประปา ตลอดจนบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน  ฝก 

อบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 

เกี่ยวกับงานในหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาท่ี 

ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม 

ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทําหนาท่ีชวยหวัหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2 และไดดํารงตําแหนงใน 

ระดับ 4 หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการประปา หรือ 

งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา 
กวาระดับ 3 หรอืท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการประปา 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาพนักงานการประปา 4 แลว จะตอง 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบคุคล 

2. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

                          3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
 

 

 



 

 

ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานการประปา 6 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝายหรอืกอง ซึ่งมหีนาท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการประปา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรอืปฏิบัติงานการประปาที่ยากมาก ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติ
โดยผูมีความรูความสามารถและความชํานาญสูงมาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ในฐานะหัวหนาหนวยงานที่มีหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาท่ี
และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วนิิจฉัย สั่งการ ควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยควบคุมตรวจสอบการจัดงานตาง ๆ หลายดานเกี่ยวกับงานการประปา  เชน  
ควบคุมการผลิตน้ําประปาใหถูกตองตามหลกัวิชาการ จัดน้ําสะอาดบริการประชาชน บริการผูใชน้ําของการประปา
เตรียมน้ําประปาสํารองเพื่อการดับเพลิง ตรวจสอบ ควบคุมรายได รายจาย พัสดุครุภัณฑ และทรัพยสินของที่ทําการ
ประปา ตลอดจนบํารุงรักษาทรัพยสินดังกลาว เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ีพิจารณา 
ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงาน เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่
สังกัด ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาท่ีชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2 ไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือท่ี ก.

อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการประปา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการประปา 2 ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 
หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการประปา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

 

 

 



 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาพนักงานการประปา 5 แลว จะตอง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 

                         3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
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