มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานประปา

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ผลิต การติดตั้ง การจาหน่ายน้าประปา รวมทั้งการจัดเตรี ยมน้าสะอาดบริการประชาชน และน้า สารองเพื่อ
การดับเพลิง และการดาเนินการต่างๆ ในยามที่จาเป็น ตลอดจนการควบคุมงบประมาณรายได้ รายจ่าย พัสดุ
และทรัพย์สินต่างๆ การวางแผน การซ่อมแซม การบารุงรักษา การแก้ไขปัญหา และข้อบกพร่องต่างๆ ของการ
ประปา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานประปา
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประปา
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานประปา
ระดับอาวุโส

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานประปา

ชื่อตาแหน่ง

เจ้าพนักงานประปา

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติ งานด้ านประปา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้น ตอน และวิ ธีการที่ ชัด เจน ภายใต้ก ารก ากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการติดตั้ง การซ่อมแซม และ
การบารุงรักษาด้านงานประปา เพื่อให้เกิดความพร้อม และสะดวกในการปฏิบัติงาน
1.2 ดาเนินการผลิตน้าประปา และจัดเตรียมน้าสะอาดเพื่อให้บริการประชาชน และ
น้าประปาสารองเพื่อการดับเพลิง และการดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็น เพื่อให้ประชาชนมีน้าดื่ม และน้า ใช้ที่
สะอาด ได้คุณภาพ และมีความพร้อมใช้อย่างทันที
1.3 ดาเนินการติดตั้งมาตรวัดน้าประปาให้กั บประชาชน เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน
การคานวณ ปริมาณการใช้น้าของประชาชน และเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.4 ซ่ อ มแซมและบ ารุ งรั ก ษาท่ อ ประปา เพื่ อ ให้ มี ท่ อ น้ าประปาที่ มี คุ ณ ภาพ และ
ประชาชนมีน้าดื่ม และน้าใช้อย่างสม่าเสมอ
1.5 ด าเนิ น การ ให้ บ ริ ก าร และแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ด้ า นงานประปา เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง และสอดคล้องความต้องการของประชาชน
1.6 ช่วยตรวจสอบและควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประปา เพื่อให้มีรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่ครบถ้วน และถูกต้อง
1.7 บารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานประปา เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่มีสภาพที่สมบูรณ์ และเป็นการยืด
อายุการใช้งาน
1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประปา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้ องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประสานงาน
ด้านประปากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านประปาให้มีความสะดวก เรียบร้อย
และราบรื่น

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่าง
ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิ ช าหรื อ ทางเทคนิ ค วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า เทคนิ ค วิ ศ วกรรมโยธา ช่ า งก่ อ สร้ า ง ช่ า งกล ช่ า งกลโรงงาน
ช่ า งเครื่ อ งยนต์ ช่ า งไฟฟ้ า หรื อ สาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่าง
ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานประปา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานประปา

ระดับตาแหน่ง

ชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะหั วหน้ างาน ซึ่ งไม่ จ าเป็ นต้ องใช้ ผู้ ส าเร็จการศึ กษาระดั บปริญญา โดยต้ องก ากั บ
แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญ
งานด้านประปาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบั ติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านประปาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่
ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม และดูแลการจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ย วข้องการติดตั้ง
การซ่อมแซม และการบารุงรักษาด้านงานประปา เพื่อให้เกิดความพร้อม และสะดวกในการปฏิบัติงาน
1.2 ควบคุม และดูแลการดาเนิ นการผลิ ต น้าประปา และการจัดเตรียมน้ าสะอาด
เพื่อให้บริการ ประชาชน และน้าประปาสารองเพื่อการดับเพลิง และการดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็น เพื่ อให้
ประชาชนมีน้าดื่ม และน้าใช้ที่สะอาด ได้คุณภาพ และมีความพร้อมใช้อย่างทันที
1.3 ควบคุม และดูแลการดาเนินการติดตั้งมาตรวัดน้าประปาให้กับประชาชน เพื่อให้
เกิดความ ถูกต้องในการคานวณปริมาณการใช้น้าของประชาชน และเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.4 ควบคุ ม และดู แ ลการซ่ อ มแซม และการบ ารุง รั ก ษาท่ อ ประปา เพื่ อ ให้ มี ท่ อ
น้าประปาที่มี คุณภาพ และประชาชนมีน้าดื่ม และน้าใช้อย่างสม่าเสมอ
1.5 ควบคุม และดูแลการดาเนินการ การให้บริการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้าน
งานประปา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง และสอดคล้องความต้องการของประชาชน
1.6 ควบคุม และดูแลการตรวจสอบและการควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์ สิ น ต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ งานประปา เพื่ อให้ มีรายได้ รายจ่าย พั สดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่
ครบถ้วน และถูกต้อง
1.7 ควบคุม และดูแลการบารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประปา เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่มีสภาพที่
สมบูรณ์ และเป็นการยืดอายุการใช้งาน
1.8 พัฒนา และปรับปรุงระบบน้าประปา เพื่อให้มีระบบจ่ายน้าประปาที่มีคุณภาพ
และสามารถ ผลิตน้าประปาได้เพิ่มมากขึ้น
1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประปา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้

2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานด้านประปาของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.2 ร่ ว มวางแผนงาน และแก้ ไขปั ญ หาขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ งานด้ า นประปาของ
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน ประชาชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประปา ระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานประปาหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประปา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประปา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่าง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานประปาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานประปา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานประปา

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านประปา ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่
จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญ
งานด้านประปา ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องการติดตั้ง การซ่อมแซม และการบารุงรักษาด้านงานประปา เพื่อให้เกิดความพร้อม และสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
1.2 ควบคุม ดูแ ล ติ ดตาม และตรวจสอบการดาเนิ น การผลิ ตน้ าประปา และการ
จัดเตรียมน้า สะอาด เพื่อให้บริการ ประชาชน และน้าประปาสารองเพื่อการดับเพลิง และการดาเนินการ ต่างๆ
ทีจ่ าเป็น เพื่อให้ประชาชนมีน้าดื่ม และน้าใช้ที่สะอาด ได้คุณภาพ และมีความพร้อมใช้ อย่างทันที
1.3 ควบคุม ดูแล ติด ตาม และตรวจสอบการดาเนิ นการติดตั้งมาตรวัดน้าประปา
ให้ กั บ ประชาชน เพื่ อ ให้ เกิ ด ความถู ก ต้ อ งในการค านวณปริ ม าณการใช้ น้ าของประชาชน และเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้
1.4 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการซ่อมแซม และการบารุงรักษาท่อประปา
เพื่อให้มีท่อน้าประปาทีม่ ีคุณภาพ และประชาชนมีน้าดื่ม และน้าใช้อย่างต่อเนื่อง
1.5 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินการ การให้ บริการ และการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ด้านงานประปา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง และสอดคล้องความต้องการของ
ประชาชน
1.6 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประปา เพื่อให้มีรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่
ครบถ้วน และถูกต้อง
1.7 ควบคุ ม ดู แล ติดตาม และตรวจสอบการบ ารุงรักษาเครื่องมื อ อุป กรณ์ พั ส ดุ
ครุ ภั ณ ฑ์ และทรั พ ย์ สิ น ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ งานประปา เพื่ อ ให้ มี เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ พั ส ดุ ครุภั ณ ฑ์ และ
ทรัพย์สินต่างๆ ที่มีสภาพที่สมบูรณ์ และเป็นการยืดอายุการใช้งาน

1.8 ให้แนวทางในการพัฒ นา และการปรับ ปรุงระบบน้าประปา เพื่อให้มีระบบจ่าย
น้าประปาที่มคี ุณภาพ และสามารถ ผลิตน้าประปาได้เพิ่มมากขึ้น
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปรายงานต่างๆ ด้านงานประปา เพื่อประกอบการเสนอแนะ
การวางแผน การพัฒนา และการปรับปรุงงานประปาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประปา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านประปาของ
หน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงตามเป้าหมายที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.2 วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ด้านประปาของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามที่วางเป้าหมาย และนโยบายที่กาหนดไว้
3. ด้านการบริการ
ให้ คาปรึ กษา แนะน า ตอบข้อ หารือ และเผยแพร่ป ระชาสั มพั นธ์ข้อ มูล ข่าวสารด้าน
ประปาแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง ตรงกัน และปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประปา ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดารงต าแหน่ งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และปฏิ บัติ งานประปาหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต.กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานประปาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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