
 
ประกาศการประปาสวนภูมิภาค 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งและขึ้นบญัชีรอบรรจุแตงตัง้เปนพนักงาน 

----------------------- 
 การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กําหนด   
เขารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งและขึ้นบัญชรีอบรรจุแตงตั้งเปนพนกังานโดยรวมดําเนินการทดสอบ 
ทางวิชาการเพือ่สรรหาพนักงานระหวาง กปภ.กบัมหาวิทยาลัยรงัสิต มรีายละเอียดดังนี ้

1. ตําแหนงที่รับสมัคร 

ตําแหนง 
รหัส 

ตําแหนง 
สังกัดพื้นท่ี คุณวุฒิ/คุณสมบัติ 

1. นักบัญชี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100 สํานักงานใหญ กปภ. ปริญญาตรทีางการบญัชี/บรหิารธุรกิจ(การบัญชี) 
ทั้งนี้ตองเปนคุณวุฒิที่ ก.บช. ใหความเห็นวาเปน
ปริญญาทางบัญช ี
 
 
 
 

0101 กปภ.ข.1  

0102 กปภ.ข.2 

0103 กปภ.ข.3  

0104 กปภ.ข.4 

0106 กปภ.ข.6 

0108 กปภ.ข.8 

0109 กปภ.ข.9 

0110 กปภ.ข.10 

2. นิติกร 4 

 

0200 สนญ.  
 

ปริญญาตรีทางนิติศาสตร 

- มีใบอนุญาตใหเปนทนายความ ของสภาทนายความ
แหงประเทศไทย 0210 กปภ.ข.10 

3. วิศวกร 4 (โยธา) 

 

0300 สนญ.  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิศวกรรมโยธา  

- ปฏิบัติงานดานแผนยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ 

- หากมีประสบการณทางดานแผนยุทธศาสตรและ
แผนงานโครงการจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

4. เศรษฐกร 4 0400 สนญ.  -ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร 

สาขาเศรษฐศาสตร/เศรษฐศาสตรธุรกิจ/การเงิน/การคลัง 

- มีความรูและทักษะในการคิดวิเคราะหประเมิน
สถานการณ การวางแผน การวิเคราะหและประมวลขอมูล 

- ปฏิบตัิงานดานแผนยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ 
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ตําแหนง 
รหัส 

ตําแหนง 
สังกัดพื้นท่ี คุณวุฒิ/คุณสมบัติ 

5. เศรษฐกร 4  

    (ปริญญาโท) 

0500 สนญ.  ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร  

สาขาเศรษฐศาสตร/เศรษฐศาสตรธุรกิจ/การเงิน/การคลัง 

- มีความรูและทักษะในการคิดวิเคราะหประเมิน
สถานการณ การวางแผน การวิเคราะหและประมวลขอมูล 

- ปฏิบัติงานดานแผนยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ 

- มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กําหนด(ดู
ตารางเงินเดือน) 

6. นักวิเคราะหระบบงาน 4 

    (ปริญญาโท) 

0600 สนญ.  ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร/บริหารธุรกจิ 

สาขาเศรษฐศาสตร/เศรษฐศาสตรธุรกิจ/การเงิน/การคลัง 

- มีความรูและทักษะในการคิดวิเคราะหประเมิน
สถานการณ การวางแผน การวิเคราะหและประมวลขอมูล 

- ปฏิบัติงานดานแผนยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ 

- มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กําหนด(ดู
ตารางเงินเดือน) 

7. นักวิเคราะหระบบงาน 4 0700 สนญ. -ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร 

สาขาเศรษฐศาสตร/เศรษฐศาสตรธุรกิจ/การเงิน/การคลัง 

8. วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร) 0800 สนญ. -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

0801 สนญ. -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร 

-มีความรูดานการพฒันาโปรแกรมจัดเก็บและสืบคน
ขอมูลดานแผนที่ GIS ,การพัฒนาโปรแกรมบน Smart 
Phone และการพฒันาอุปกรณโดยใช Microcontroller 

9. นักวิชาการคอมพิวเตอร 4     

     (ซอฟตแวร) 

0900 สนญ. ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลักษณะงาน/หนาที่ความรบัผิดชอบ ดูทายประกาศ 
0901 กปภ.ข.1 - 10 

10. นักวิชาการคอมพิวเตอร 4  

      (เครือขาย) 

1000 สนญ. ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร  

ลักษณะงาน/หนาที่ความรบัผิดชอบ ดูทายประกาศ 
1001 กปภ.ข.1 - 10 

11. นักบริหารงานทั่วไป 4 

      (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ) 

1100 สนญ. กปภ.ข.1 -4 
และ 6 - 10 

- ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร 

(ตรวจสอบคุณวุฒิทายประกาศ) 

1105 กปภ.ข.5 
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ตําแหนง 
รหัส 

ตําแหนง 
สังกัดพื้นท่ี คุณวุฒิ/คุณสมบัติ 

12. นักบริหารงานทั่วไป 4 

      (การเงินและบัญชี/    

      คอมพิวเตอรธุรกิจ)  

1200 สนญ.และ 

กปภ.ข.1 - 10 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงินและบัญชี/คอมพิวเตอรธุรกิจ 

13. ชางโยธา 3 

      (โยธา/กอสราง) 

1300 สนญ. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางชางโยธา 

สาขา โยธา/กอสราง 
สามารถใชงาน Auto CAD ไดดี 

14. ชางโยธา 3 

     (สถาปตยกรรม) 

1400 สนญ. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางชางโยธา 

สาขา สถาปตยกรรม 

สามารถใชงาน Auto CAD ไดดี 

15. ชางโยธา 3 1501 กปภ.ข.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทางชางโยธา/ชางกอสราง/ชางสํารวจ/สถาปตยกรรม 
สามารถใชงาน Auto CAD ไดดี 1502 กปภ.ข.2 

1503 กปภ.ข.3 

1504 กปภ.ข.4 

1506 กปภ.ข.6 

1510 กปภ.ข.10 

16. ชางเครื่องกล 3 1600 สนญ. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทางชางยนต/ชางกลโรงงาน/ชางกลโลหะ 

1601 กปภ.ข.1 

1603 กปภ.ข.3 

1607 กปภ.ข.7 

1608 กปภ.ข.8 

1609 กปภ.ข.9 

17. ชางไฟฟา 3 

      (อิเล็กทรอนิกส) 

1700 สนญ. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางชางไฟฟา 
สาขาชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 

18. ชางไฟฟา 3 1701 กปภ.ข.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางชางไฟฟา 
-สาขาชางไฟฟากําลัง 
-สาขาชางไฟฟาอิเลก็ทรอนิกส 

1703 กปภ.ข.3 

1704 กปภ.ข.4 

1709 กปภ.ข.9 

1710 กปภ.ข.10 
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ตําแหนง 
รหัส 

ตําแหนง 
สังกัดพื้นท่ี คุณวุฒิ/คุณสมบัติ 

19. นักวิชาการภูมิ   

      สารสนเทศ 4 

1800 สนญ.และ 

กปภ.ข.1 - 10 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) 

- อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) 

- การศึกษาบัณฑิต (ภูมิศาสตร) 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) 

20. ผูตรวจสอบ 4 1900 สนญ.และ 

กปภ.ข.1 - 10 

ปริญญาตรีทางการบญัชี/บรหิารธุรกิจ(การบญัชี) 
ทั้งนี้ตองเปนคุณวฒุิที ่ก.บช. ใหความเห็นวาเปนปริญญา
ทางบญัช ี

-สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตางทองที่ เปนระยะเวลานานได 
หากมีวุฒิบัตร CIA (Certified Internal Auditor)จะไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษ 

21.นักบริหารงานทั่วไป 4 

     (นิติศาสตร) 

2000 สนญ.และ 

กปภ.ข.1 - 10 

ปริญญาตรีทางนิติศาสตร 
 

2. คุณสมบัติของผูสมัครทุกตําแหนง 
 

2.1 อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ  (ณ วันสมัคร) ยกเวนพนักงานและลูกจางชั่วคราวรายเดือน กปภ. 

2.2 พนภาระการเกณฑทหารแลว (กรณีเพศชาย)                                

2.3 มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในสํานักงานไดดี 

2.4 ตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัตมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ.2518 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามขอบังคับ กปภ. วาดวยการกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน 

การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณการลงโทษของ

พนักงาน พ.ศ.2522 

2.5 ผูสมัครจะตองเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบ โดยคณุวฒุกิารศกึษาดงักลาว

จะตองเปนวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ไดรับรองไวแลว กรณีใชคุณวุฒิที่เทียบเทาซึ่งมีชื่อเรียกไมตรงกับประกาศเพื่อ

สมัครคัดเลือก ผูสมัครจะตองมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองวาเปนคุณวุฒิที่เทียบเทากับคุณวุฒิตาม

ประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายใน

วันที่สมัคร  ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ  

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ    

3.วิธีการสมัคร 

 3.1 เปดรับสมัครทาง Internet ตั้งแตวันที่ 19 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวน

วันหยุด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  3.1.1 เขาไปที่เว็บไซต http://pwa.thaijobjob.com/  

  3.1.2 กรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน(สําหรับพนักงานและลูกจางชั่วคราว  

รายเดือน กปภ.ใหกรอกรหัสประจําตัวใหครบถวนเพื่อประโยชนของตัวทานเอง) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด 

ระบบจะออกเลขที่ชําระเงินและแบบฟอรมชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ  
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  3.1.3 พิมพใบสมัครและแบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบลงในกระดาษขนาด A4 
  3.1.4 ในกรณีไมสามารถพิมพใบสมัครได ใหกลับไปคนหาใบสมัคร เพื่อพิมพใบสมัครไดอีกที่ปุม 
คนหาใบสมัคร แตจะไมสามารถแกไขขอมูลหรือเปลี่ยนตําแหนงที่ไดกรอกไวครั้งแรกในใบสมัครสอบ 

  3.1.5 วันที่  13 กันยายน 2556 ใหผู ส มัคร เขาไปที่   http://pwa.thaijobjob.com/ หรื อ 

www.pwa.co.th  เพื่อตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิสอบ และสถานที่สอบ (มหาวิทยาลัยรังสิต)  
  3.1.6 ผูสมัครสามารถเลือกสอบในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งไดเพียงตําแหนงเดียวเทาน้ัน 

ทั้งน้ีการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาใชจายในการสมัครสอบแลว 
 

4.เงื่อนไขการสมัครสอบ 
 4.1 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกตองของ 
ขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 ดังนั้น หากผูสมัครสอบ จงใจกรอก
ขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
 4.2 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติของ  ผูมีสิทธิ
สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจรงิ 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือตรวจพบวาเอกสารการสมัครสอบซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่น ไม
ตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กปภ.จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครัง้นีม้า
ตั้งแตตน รวมถึงการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน กปภ.ดวย 

 4.3 ผูสมัครสอบที่ขาดคุณสมบัติจากการตรวจสอบประวัติและพิมพลายนิ้วมือเพื่อบรรจุเปนพนักงาน 

กปภ. จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตนและ กปภ.จะไมบรรจุเปนพนักงาน 

และ/หรือเพิกถอนคําสั่งบรรจุแตงตั้งเปนพนักงาน 
 

5.การชําระเงินคาดําเนินการการสมัครสอบ 

5.1 ผูสมัครสอบตองชําระคาใชจายในการสมัคร จํานวน 270 บาท ประกอบดวย 

 5.1.1 อัตราคาดําเนินการทดสอบทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 240 บาท 

 5.1.2 คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทาง Internet จํานวน 30 บาท 

5.2 นําแบบฟอรมการชําระเงินผานทางเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไปชําระเงินคาสมัครสอบที่ บมจ.

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 19 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ภายในเวลาทําการของธนาคาร

และใหเก็บหลักฐานชําระเงินไวเปนหลักฐาน 

เมื่อสมัครสอบและชําระคาดําเนินการการสมัครสอบตามขอ 5. แลว จะไมมีการคืนเงินดังกลาวไมวากรณีใดทั้งสิ้น 
 

6.การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบขอเขียน 

 กปภ.จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบขอเขียนจากผูสมัครที่ไดชําระคาใชจายในการสมัครสอบถูกตอง 

ครบถวนแล ว พรอมทั้ งรายละเอี ยดกํ าหนดการสอบใหทราบภายในวันที่  13 กันยายน 2556  ทาง 

http://pwa.thaijobjob.com/ และ www.pwa.co.th  
 

7.วัน เวลา สถานที่สอบขอเขียน(สอบ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต) 

วัน เวลา และหองสอบ จะแจงใหทราบในวันที่  13 กันยายน 2556   
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8.เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบขอเขียน 

8.1 หลักฐานการชําระเงินคาดําเนินการการสมัครสอบ ตามขอ 5 

8.2 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  

เอกสารดังกลาวเพื่อใชเปนหลักฐานแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบในวันสอบขอเขียนหากไมนําหลักฐานมาให

ครบถวนจะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ 
 

9.การสอบคัดเลือก 

 9.1 วิชาความรูความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร (100 คะแนน)  

 9.2 วิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (200 คะแนน) 
 

10.ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ 

กปภ.จะประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ ในจํานวนที่ กปภ.        

เห็นสมควร ทาง http://pwa.thaijobjob.com/ และ www.pwa.co.th (วันที่จะแจงใหทราบอีกครั้ง) ทั้งนี้ กปภ.

ขอสงวนสิทธิในการแยกบัญชีผูสอบผานขอเขียนเปนบัญชีบุคคลภายนอกและบัญชีลูกจางชั่วคราวรายเดือนตาม  

การรับสมัคร 
 

11. อัตราเงินเดือนเมื่อไดรับการบรรจุเปนพนักงาน 
  

คุณวุฒิ 

อัตรา

เงินเดือนแรก

บรรจ ุ(บาท) 

เงิน

ชวยเหลือ  

คา

น้ําประปา 

(บาท) 

หมายเหต ุ

11.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

       ชั้นสูง/อนุปริญญา 

10,740  300  ไดรับเงนิคาครองชีพ 1,500 บาท 

11.2 ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป 13,410  300  ไดรับเงนิคาครองชีพในสวนที่ยงัไมถงึอัตรา      
15,000 บาท 

11.3 ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ป/   

       เนติบัณฑิตไทย 

14,160  300  

11.4 ปริญญาโทในสาขาที่      
       เปดสอบ 
    11.4.1 ตําแหนงรหัส 0500  
        เศรษฐกร 4 (ปริญญาโท) 
    11.4.2 ตําแหนงรหัส 0600  
       นักวิเคราะหระบบงาน 4   
       (ปริญญาโท)     

15,890  300  สําหรับผูที่จะบรรจุในคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป จะตองมีผล
การสอบภาษาอังกฤษมายื่นในวันสอบสัมภาษณ (ผล
คะแนนการทดสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันที่
ทดสอบ) ดังนี้ 
1.TOEIC ไมนอยกวา 500 คะแนน  หรือ 
2.TOEFL แบบ Paper Base Test ไมนอยกวา 477    
    คะแนน หรือ แบบ Internet Base Test  ไมนอยกวา  
    53  คะแนน หรือ 
3.IELTS  ไมนอยกวา 4.5 คะแนน 

หมายเหตุ  1. กรณีเปนพนักงาน กปภ. ถาพนักงานผูนั้นไดรับอัตราเงนิเดือนสูงกวาขั้นต่ําของตําแหนงแลว ใหไดรับอัตราเงินเดือนเดิม 

                2. ผูที่สอบคัดเลือกไดและไดรับการขึ้นบัญชีไว เมื่อไดรับการเรียกบรรจุและมีคุณวุฒิปริญญาโทในสาขาเดียวกันกับตําแหนงที่
สอบคัดเลือกได หากประสงคขอรบัการบรรจุโดยคุณวุฒิปริญญาโท  ตองยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชนเดียวกับขอ ๑1.๔ ในวันที่

รายงานตัวเรียกบรรจุฯ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําคําสั่งบรรจุแตงตั้ง  หากไมยื่นผลสอบฯ กปภ.ขอสงวนสิทธิบรรจุในคุณวุฒิปริญญาตรี  
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พื้นที่รับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาคเขต 

 แนบทายประกาศ กปภ. 

ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 

----------------------------- 
1. การประปาสวนภูมิภาคเขต 1 และการประปาสาขาในสงักัดอยูในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

ระยอง จันทบรุี ตราด สระแกว และปราจีนบุรี  

2. การประปาสวนภูมิภาคเขต 2 และการประปาสาขาในสงักัดอยูในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ สระบรุี ลพบรุี 

สิงหบรุี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก และนครราชสีมา 

3. การประปาสวนภูมิภาคเขต 3 และการประปาสาขาในสงักัดอยูในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ราชบุรี 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบรุี กาญจนบรุ ีเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ  

4. การประปาสวนภูมิภาคเขต 4 และการประปาสาขาในสงักัดอยูในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ สุราษฎรธานี ระนอง 

ชุมพร พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช  

5. การประปาสวนภูมิภาคเขต 5 และการประปาสาขาในสงักัดอยูในพื้นที่ 5 จังหวัด คือสงขลา พัทลุง ตรงั 

สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 

6. การประปาสวนภูมิภาคเขต 6 และการประปาสาขาในสงักัดอยูในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ขอนแกน กาฬสินธุ 

มหาสารคาม ชัยภูมิ และรอยเอ็ด  

7. การประปาสวนภูมิภาคเขต 7 และการประปาสาขาในสงักัดอยูในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย 

หนองคาย สกลนคร นครพนม หนองบัวลําภู และบึงกาฬ 

8. การประปาสวนภูมิภาคเขต 8 และการประปาสาขาในสงักัดอยูในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี  

ศรีสะเกษ สุรินทร บรุีรมัย ยโสธร อํานาจเจรญิ และมุกดาหาร  

9. การประปาสวนภูมิภาคเขต 9 และการประปาสาขาในสงักัดอยูในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม 

แมฮองสอน เชียงราย พะเยา นาน แพร ลําปาง และลําพูน  

10. การประปาสวนภูมิภาคเขต 10 และการประปาสาขาในสงักัดอยูในพื้นที่ 10 จังหวัด คือ นครสวรรค 

ชัยนาท ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย พจิิตร อุตรดิตถ เพชรบรูณ อุทัยธานี และพิษณุโลก  

--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คุณวุฒิทางสังคมศาสตร ท่ีเกี่ยวของกับลักษณะงานของ กปภ. 

แนบทายประกาศ กปภ. 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบรรจุแตงตั้งเปนพนักงาน 

ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 

----------------------------- 
 

1. นิติศาสตร 

2. สังคมวิทยา / มานุษยวิทยา  

3. พัฒนาชุมชน/พัฒนาชนบท  

4. สถิติศาสตร 

5. เศรษฐศาสตร  

6. นิเทศศาสตร/วารสารศาสตร/สื่อสารมวลชน  

7. รัฐศาสตร / รัฐประศาสนศาสตร / บริหารรฐักิจ 

8. บริหารธุรกจิ / พาณิชยศาสตร / บัญชี  

9. มนุษยศาสตร / ศิลปศาสตร / อักษรศาสตร / ภาษาศาสตร / บรรณารักษศาสตร/ศึกษาศาสตร 

10. ศิลปศาสตร  (สาขาทั่วไป) 

------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะงาน/หน้าที�ความรับผดิชอบ ตําแหน่งนักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 (ดานระบบเครือขาย) 
-จัดทํามาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย ใหตอบสนองกับ

ความจําเปนในการใชงานตามรูปแบบของ กปภ. และคุมคากับงบประมาณที่ลงทุนสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร
ดังกลาว 

-จัดทําคูมือการปฏิบัติงานระบบงานคอมพิวเตอรดานการบริหารงานภายในกปภ.เพื่อความเขาใจในการใช
งานในระบบ และสามารถใชประโยชนจากระบบไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

-ดูแลและควบคุมระบบความปลอดภัยในการใชงานของระบบใหเปนไปตามนโยบายความปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. 

-ควบคุมและประสานงานกับผูรับจางในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบงานหลักใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและควบคุมการแกไขปญหาระบบงานหลักเบื้องตน  

-ดูแลตรวจสอบการทํางานของคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย สําหรับการใชงานของเจาหนาที่และพนักงานให
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และดูแลดําเนินการแกไขเบื้องตนในกรณีที่เกิดความขัดของในการใชงาน 

-ดูแลใหความสะดวกกับหนวยงานในการใชเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมถึงการศึกษาคนควา
เทคโนโลยีใหมๆ มาสนับสนุนการใชงานของหนวยงาน 

-ดูแลการทํางานของระบบเครือขาย รวมถึงระบบ SAP และแกไขปญหาใหสามารถใชงานเบื้องตนได
ตามปกติ 

-ประสานงานและดําเนินการเตรียมความพรอมในการใชงานระบบ Video Conference การจัดอบรม
หรือประชุมทางไกลผานเครือขาย ADSL 

-งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 (ดานระบบซอฟตแวร) 
-ศึกษาวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ติดต้ัง ทดสอบ บํารุงรักษาโปรแกรมที่พัฒนาและโปรแกรมประยุกตดาน

การบริหาร ใหคําปรึกษาแนะนําและปรับปรุงระบบงานที่อยูในความรับผิดชอบจัดทําโปรแกรมการออกรายงานจาก
ระบบงาน 

-เขียนโปรแกรมเสริมระบบงานสําหรับรองรับการทํางานบางประเภทเพื่อความสะดวกของพนักงานในการปฏิบัติงาน 
-ดูแลตรวจสอบการทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการใชงานของเจาหนาที่และ

พนักงาน ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และดูแลดําเนินการแกไขเบื้องตนในกรณีที่เกิดความขัดของในการใชงาน 
-เปนศูนยกลางในการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการใชระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ตรวจสอบลิขสิทธิ์ซอฟตแวรของผูใชงานคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการทํางานของพนักงาน 
-ใหคําแนะนํา เปนวิทยากรบรรยายสอนการใชงานซอฟตแวรและ Application Software ตางๆ ใหพนักงาน

ในองคกร  
-พัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริการลูกคา โดยจัดเขียนโปรแกรมหรือจัดหาโปรแกรมและประยุกตใช

ขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทําแผนที่แนวทอสําหรับหนวยงานภายใน กปภ. 
-หาขอมูลที่เกี่ยวของกับอุปกรณสมัยใหมที่สนับสนุนการจัดทําแผนที่แนวทอของ กปภ. และดูแล

ตรวจสอบระบบและซอฟแวรในการรองรับงานภูมิสารสนเทศใหพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
-พัฒนาเว็บไซตของ กปภ. และการประปาสวนภูมิภาคเขตใหมีความทันสมัย ดําเนินการพัฒนาและ

ปรับปรุงขอมูลเว็บไซตใหมีความเปนปจจุบัน โดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ของ กปภ. 
-งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 


