
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                    เจาหนาท่ีการประปา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว

กับการบริหารงาน การผลิตและการจํ าหนายนํ้ าประปา การติดตั้งประปา การตรวจ แกไข ปรับซอมมาตรวัดน้ํ า 
การสํ ารวจและตอทอประปา การจดเลขมาตรวัดน้ํ า และค ํานวณปริมาณงานน้ํ าจากมาตรวัดน้ํ าของผูใชนํ ้า วาง
แผน ปรับปรุง แกไขขอบกพรองตาง ๆ ของการประปา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง

ตํ าแหนงในสายงานนี ้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับกิจการประปาที่ไมยากภายใตการก ํากบัและตรวจสอบโดย

ใกลชิด หรือตามคํ าสัง่หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด หรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปา เชน ดํ าเนินการผลิตและจ ําหนายนํ ้าประปา การจัดน้ํ าสะอาด

บริการประชาชน บริการผูใชน้ํ าของการประปา เตรียมน้ํ าส ํารองไวเพ่ือการดับเพลิง การติดต้ังประปา ตรวจแกไข 
ปรับซอมมาตรวัดน้ํ าท่ีคลาดเคล่ือนหรือชํ ารุด ท ําการตรวจสอบความเท่ียงตรงของมาตรวัดน้ํ า โดยเคร่ืองทดสอบ
ความเที่ยงตรงมาตรวัดนํ ้า ส ํารวจและจัดท ําแผนผังตอทอ ดํ าเนินการตอทอ ซอมทอ แกไข ซอมแซมอุปกรณ
ประปาตาง ๆ เกี่ยวกับการใชนํ้ าประปา จดเลขมาตรวัดน้ํ า และค ํานวณปริมาณน้ํ าจากมาตรวัดน้ํ าของผูใชนํ ้า บ ํารุง
รักษาแหลมนํ ้าดิบ และทอ หรือรางสงน้ํ าดิบ ปด เปดประตูน้ํ า กับดูแลรักษาใหอยูในสภาพดีและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                         ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางชางกอสราง ชางเคร่ืองยนต   ชางไฟฟา
หรือทางอื่นที ่ก.อบต. กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนง

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการประปาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  กฎหมาย

กฎระเบียบและขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของและใชปฏิบัติงานในหนาที่
3.!  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม

 แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีการประปา 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปาภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยท่ัวไปหรือตามคํ าสั่ง หรือ

แบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดํ าเนินกิจการประปา  เชน  ควบคุมการผลิตนํ้ าประปาใหถูกตองตามหลักวิชาการ จัดน้ํ า

สะอาดบริการประชาชน บริการผูใชน้ํ าของการประปา เตรียมน้ํ าส ํารองไวเพ่ือการดับเพลิง การติดต้ังประปา
ตรวจแกไข ปรับซอมมาตรวัดน้ํ าท่ีคลาดเคล่ือนหรือชํ ารุด ท ําการตรวจสอบความเท่ียงตรงมาตรวัดน้ํ า โดย
เครื่องทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดนํ ้า ส ํารวจแลจัดทํ าแผนผังตอทอ ดํ าเนินการตอทอ ซอมทอ แกไข
ซอมแซมอุปกรณประปาตาง ๆ เกี่ยวกับการใชนํ้ าประปา จดเลขมาตรวัดน้ํ าและคํ านวณปริมาณน้ํ าจากมาตร
วัดน้ํ าของผูใช บ ํารุงรักษาแหลงนํ ้าดิบและทอ หรือรางสงน้ํ าดิบ ปด เปดประตูน้ํ า กับดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
 มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีการประปา 1 และได ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1 หรือ

ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการประปา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่การประปา 1 แลว จะตองมีความ

สามารถในการวหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิะการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก

หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานกิจการประปา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จ ํานวนหน่ึง   หรือ
ปฏิบัติกิจการประปาที่ยากพอสมควร ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ   มอบ
หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับกิจการประปา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ

หลายอยาง เชน ดํ าเนินกิจการประปา ควบคุมการผลิตนํ้ าประปาใหถูกตองตามหลักวิชาการ จัดน้ํ าสะอาด
บริการประชาชน  บริการผูใชนํ ้าประปา  เตรียมน้ํ าประปาส ํารองไวเพ่ือการดับเพลิง  การติดตั้งประปา
ตรวจสอบ แกไข ปรับซอมมาตรวัดน้ํ าท่ีคลาดเคล่ือนหรือชํ ารุด ทํ าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตร
วัดน้ํ า โดยเคร่ืองทดสอบความเท่ียงตรงมาตรวัดน้ํ า ส ํารวจและจัดท ําแผนตอทอ ดํ าเนินการตอทอ ซอมทอ
แกไขซอมแซมอุปกรณประปาตาง ๆ เกี่ยวกับการใชนํ้ าประปา จดเลขมาตรวัดน้ํ าและคํ านวณปริมาณน้ํ าจากมาตร
วัดน้ํ าของผูใช บ ํารุงรักษาแหลงนํ ้าดิบและทอ หรือรางสงน้ํ าดิบ ปด เปดประตูน้ํ ากับดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี 
ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีการประปา 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 หรือ

ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการประปา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่การประปา 2 แลว  จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีการประปา 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหรือผูชวยหัวหนาหนวยงานในระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิด

ชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานเทียบไดในระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานกิจการประปา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึง หรือปฏิบัติงานกิจการประปา ที่คอนขางยากมาก โดยไม
จํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับกิจการประปา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง     หรือ

หลายอยาง  เชน ควบคุมการผลิตนํ้ าประปาใหถูกตองตามหลักวิชาการ จัดน้ํ าสะอาดบริการประชาชน
บริการผูใชนํ้ าของการประปา เตรียมน้ํ าประปาส ํารองไวเพ่ือการดับเพลิง การติดตั้งประปา ตรวจสอบ แกไข
ปรับซอมมาตรวัดน้ํ าท่ีคลาดเคล่ือนหรือชํ ารุด ท ําการตรวจสอบความเท่ียงตรงของมาตรวัดน้ํ า โดยเคร่ืองทดสอบ
ความเที่ยงตรงมาตรวัดนํ ้า ส ํารวจและจัดท ําแผนตอทอ ดํ าเนินการตอทอ ซอมทอ แกไขซอมแซมอุปกรณตาง ๆ
เกี่ยวกับการใชนํ้ าประปา จดเลขมาตรวัดน้ํ าและคํ านวณปริมาณน้ํ าจากมาตรวัดน้ํ าของผูใช บํ ารุงรักษาแหลงนํ ้าดิบ
และทอ หรือรางสงน้ํ าดิบ ปด เปดประตูน้ํ ากับดูแลรักษาใหอยูในสภาพด ีตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสิน
ของที่ทํ าการประปา ตลอดจนบํ ารุงรักษาทรัพยสินดังกลาว เปนตน วิเคราะหและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประปา ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงเร่ืองตาง ๆ   เกี่ยวกับ
งานในหนาที ่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนางาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมงาน ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแก
ปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามที่หัวหนาหนวยงานมอบหมาย
                         ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีการประปา 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประปา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีการประปา 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานประปาหรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่การประปา 3 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า และ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีการประปา 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหรือผูชวยหัวหนาหนวยงานในระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิด

ชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานเทียบไดในระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานกิจการประปา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึง หรือปฏิบัติงานกิจการประปา ที่ยาก โดยไมจํ าเปนตองมีผู
กํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับกิจการประปา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน

ควบคุมการผลิตน้ํ าประปาใหถูกตองตามหลักวิชาการ จัดน้ํ าสะอาดบริการประชาชน บริการผูใชน้ํ าของการ
ประปา เตรียมน้ํ าประปาส ํารองไวเพ่ือการดับเพลิง การติดตั้งประปา ตรวจสอบ แกไขปรับซอมมาตรวัดน้ํ าที่คลาด
เคลื่อนหรือชํ ารุด ทํ าการตรวจสอบความเท่ียงตรงของมาตรวัดน้ํ า โดยเคร่ืองทดสอบความเท่ียงตรงมาตรวัดน้ํ า
สํ ารวจและจัดท ําแผนตอทอ ดํ าเนินการตอทอ ซอมทอ แกไขซอมแซมอุปกรณตาง ๆ เกี่ยวกับการใชนํ้ าประปา จด
เลขมาตรวัดนํ ้าและคํ านวณปริมาณน้ํ าจากมาตรวัดน้ํ าของผูใช  บํ ารุงรักษาแหลงนํ ้าดิบและทอ หรือรางสงน้ํ าดิบ
ปด เปดประตูน้ํ ากับดูแลรักษาใหอยูในสภาพด ีตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของที่ท ําการประปา ตลอด
จนบํ ารุงรักษาทรัพยสินดังกลาว เปนตน วิเคราะหและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประปา ใหค ําปรึกษาแนะนํ า
ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะหัวหนางาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมงาน ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีการประปา 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประปา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีการประปา 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานประปาหรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่การประปา 4 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า และ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

                         5.   มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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