มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

เจาหนาที่พัสดุ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
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ชื่อตําแหนง

เจาหนาที่พัสดุ 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการพัสดุที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือ
ตามคําสัง่ หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ได
รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบใบสําคัญชวยเก็บและจายพัสดุครุภัณฑ อุปกรณและ
เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจายพัสดุครุภัณฑและปฏิบัติหนาที่
อื่นทีเ่ กีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมตากว
่ํ านี้ทางบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ การตลาด การขาย ชางโยธา ชางกอสราง ชางเครือ่ งยนต ชางกลโรงงาน หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูความเขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบ และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของ และใชปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

ชื่อตําแหนง

เจาหนาที่พัสดุ 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานพัสดุที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่งหรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการพัสดุ เชน จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจาย
นําสง จัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ ทํารายงานพัสดุประจําเดือนและรายการพัสดุ
คงเหลือประจําปใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ รางหนังสือโตตอบ บันทึก ยอเรือ่ ง สรุปความ
เห็น ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐาน รวมทั้งการรวบรวมขอมูลและสถิติที่เกี่ยวของกับงาน
พัสดุ ติดตอบุคคลและหนวยงานอื่น และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีพ่ สั ดุ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัสดุ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่พัสดุ 1 แลว จะตองมีความ
สามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง

เจาหนาที่พัสดุ 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานพัสดุที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และอาจไดรับมอบหมาย
ใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีจ่ านวนหนึ
ํ
ง่ ดวย และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบ
หมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัสดุ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางเชน จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียน เบิกจายพัสดุ เปนตน ดําเนินการเรือ่ งการจัด
ซื้อและการจางซอมพัสดุครุภัณฑ รางสัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึก ยอเรือ่ ง รายงาน
สรุปความเห็นที่เกี่ยวกับงานพัสดุที่ยากพอสมควร ศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ ของพัสดุครุภัณฑเพื่อ
กําหนดมาตรฐานและคุณภาพ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีพ่ สั ดุ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัสดุ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่พัสดุ 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดย
เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

เจาหนาที่พัสดุ 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนกที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานพัสดุ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนา
ที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานพัสดุที่คอนขางยากมาก โดยไมจําเปน
ตองมีผูกากั
ํ บตรวจสอบ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการพัสดุ โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเชน จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียน เบิกจายพัสดุ
เปนตน ดําเนินการเรือ่ งการจัดซือ้ และการจางซอมพัสดุครุภณ
ั ฑ รางสัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ
บันทึก ยอเรื่อง รายงาน สรุปความเห็นที่เกี่ยวกับงานพัสดุที่ยากพอสมควร ศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ
ของพัสดุครุภณ
ั ฑเพือ่ กําหนดมาตรฐานและคุณภาพ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว
ยังทําหนาที่ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับ
ปรุงแกไข ติดตาม ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีพ่ สั ดุ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
พัสดุ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
่ํ า
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีพ่ สั ดุ 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการ
เกี่ยวกับงานพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่พัสดุ 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด

2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไข ปรับปรุง การปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.! มีความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

เจาหนาที่พัสดุ 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง รับผิดชอบงานพัสดุ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยูใ ต
บังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานพัสดุที่ยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการพัสดุ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางเชน จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียน เบิกจายพัสดุ เปนตน
ดําเนินการเรือ่ งการจัดซือ้ และการจางซอมพัสดุครุภณ
ั ฑ รางสัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึก
ยอเรื่อง รายงาน สรุปความเห็นที่เกี่ยวกับงานพัสดุที่ยากพอสมควร ศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ ของ
พัสดุครุภัณฑเพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีพ่ สั ดุ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือทีก่ .อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
พัสดุ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีพ่ สั ดุ 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการ
เกี่ยวกับงานพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่พัสดุ 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไข ปรับปรุง การปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ

3.!
4.!
5.!
6.!

มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
มีความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

