
 

 

ผนวก ก. 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  

******************* 
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป 
ชื่อต าแหน่ง   คนงานทั่วไป 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น ซ่อมแซมถนน ระบบประปา  งานแบกหาม ขุดลอกท่อระบายน ้า และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ไม่จ้ากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๓. มีสุขภาพแข็งแรง 
๔. มีสุขภาพจิตดีไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
๕. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั งทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมมีความตั งใจปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาการจ้าง 
 - ท้าสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 1 ปี  
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
 - อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  9,000  บาท 
 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว   เดือนละ   1,000  บาท 

 
**ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย** 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผนวก ก. 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  

******************* 
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป 
ชื่อต าแหน่ง   พนักงานจดมาตรวัดน้ าประปา 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจดเลขมาตรวัดน ้าประปา และค้านวณปริมาตรน ้าจากมาตรวัดน ้าของผู้ใช้น ้า หรือ
งานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจดเลขมาตรวัดน ้าประปา และค้านวณปริมาตรน ้าจากมาตรวัดน ้าของผู้ใช้น ้า หรือ
งานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ไม่จ้ากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๓. มีสุขภาพแข็งแรง 
๔. มีสุขภาพจิตดีไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
๕. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั งทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมมีความตั งใจปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาการจ้าง 
 - ท้าสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 1 ปี  
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
 - อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  9,000  บาท 
 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว   เดือนละ   1,000  บาท 

 
**ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผนวก ก. 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  

******************* 
 

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ้าเป็นต้องใช้ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปฏิบัติงานด้าน
ประปา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก้ากับ  แนะน้า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับหมอบหมาย   

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ด้านการปฏิบัติงาน 

1.จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั ง  การซ่อม และการบ้ารุงรักษาประปา  
เพ่ือให้เกิดความพร้อม และสะดวกในการปฏิบัติ 

2.ด้าเนินการผลิตน ้าประปา และจัดเตรียมน ้าสะอาดเพ่ือให้บริการประชาชน  และน ้าประปาส้ารองเพ่ือการ
ดับเพลิง  และการด้าเนินการต่างๆ ที่จ้าเป็น เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ที่สะอาดได้คุณภาพ และมีความพร้อมใช้ออย่างทันที 

3.ด้าเนินการติดตั งมาตรวัดน ้าประปาให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการค้านวณ  ปริมาณการใช้
น ้าของประชาชนชน  และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ 

4.ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาท่อประปา  เพ่ือให้มีท่อน ้าประปาที่มีคุณภาพ  และประชาชนมีน ้าดื่ม  และน ้าใช้
อย่างสม่้าเสมอ 

5.ด้าเนินการให้บริการ  และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านงานประปา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น  
ถูกต้อง  และสอดคล้องความต้องการของประชาชน 

6. ช่วยตรวจสอบและควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประปา 
เพ่ือให้มีรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครูภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่ครบถ้วน และถูกต้อง 

7.บ้ารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์  และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประปา  เพ่ือให้
เครื่องมือ  อุปกรณ์  พัสดุ  ครุภัณฑ์  และทรัพย์สินต่างๆ มีสภาพที่สมบูรณ์  และเป็นการยืดอายุการใช้งาน 

8.ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประปา  เพ่ือ
น้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

9.งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ด้านการบริการ 
ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าในเบื องต้นแก่บุคลากร ประประชาชน ผู้มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ประสานงานด้านประปากับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานด้านประปาให้มีความสะดวก เรียบร้อยและราบรื่น 

 
 
 

/คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง... 
 

 



 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทาง

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟ้า  หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี  

  2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน เดียวกัน ใน
สาขาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์  ช่าง
ไฟฟ้า  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี  

3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูงหรือ คุณวุฒิอย่างอ่ืน ที่ เทียบได้ไม่ ต่้ากว่านี  เดียวกัน ในสาขา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟ้า  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี  

 
ระยะเวลาการจ้าง 
 - ท้าสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 4 ปี  
 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
ค่าตอบแทนคุณวุฒิ (ปวช.) 
 -อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ 9,400  บาท 
 -เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วครา เดือนละ 2,000  บาท 
ค่าตอบแทนคุณวุฒิ (ปวท.) 
 -อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ 10,840  บาท 
 -เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วครา เดือนละ   2,000  บาท 
 ค่าตอบแทนคุณวุฒิ (ปวส.) 
 - อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  11,500  บาท  
 - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ    1,785  บาท  
 

**ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย** 
 
 

 


