
 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                       เจาพนักงานพัสดุ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางพัสดุท่ัวไปของสวนราชการที่คอนขางยาก  ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา  จัดซื้อ  การเบิกจาย การเก็บรักษา  การซอมแซม  และบํารุงรักษา  การทําบัญชี
ทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาใบสําคัญ  หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  การแทงจําหนายพัสดุท่ีชํารุด   
การทําสัญญา  การตออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรอืสัญญาจางและปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
 

ชื่อและระดับตําแหนง 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี้คือ 

  เจาพนักงานพัสดุ 2  ระดับ 2 

  เจาพนักงานพัสดุ 3  ระดับ 3 

  เจาพนักงานพัสดุ 4  ระดับ 4 

  เจาพนักงานพัสดุ 5  ระดับ 5 

  เจาพนักงานพัสดุ 6  ระดับ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อตําแหนง                                        เจาพนักงานพัสดุ  2 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับงานพัสดุภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรอืตามคําสั่งหรือแบบหรือ
แนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เปนเจาหนาท่ีช้ันตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน  การ 

จัดหา  จัดซื้อ  ตรวจรับ  การเบิกจาย  การเก็บรักษา  นําสง  การซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ  อุปกรณเครื่องมือ  
เครื่องใชตาง ๆ การทําทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและ 

ปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  เลขานุการ  

เทคนิคการตลาด  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ 
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางบัญชี เลขานุการ   
เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ 
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ชางโยธา  ชางกอสราง  ชางเครื่องกล  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวา 
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

1. มีความรูในงานพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย   
กฎ   ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม 

แกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 
6. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ 

รับผิดชอบ 
 

 

 

 



 
 

ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานพัสดุ 3 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก  หรือปฏิบัติงาน
พัสดุท่ียากพอสมควร  ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรหรอืมีความรับผิดชอบไมสูงนักเกี่ยวกับงานพัสดุ  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด
อยางหนึ่งหรอืหลายอยาง  เชน  การจัดซื้อ  จัดหา  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา  จัดทําทะเบียนเบิกจายพัสดุ  ดําเนินเรื่องการ
จัดซื้อและวาจางซอมพัสดุครุภณัฑ  รางสัญญาซื้อ  สัญญาจาง  หนังสือโตตอบ  บันทึกยอเรื่อง 
รายงาน  สรุปความเห็นเกี่ยวกบังานพัสดุ  เปนตน  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาตดิตอ
ประสานงานและปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  2  และไดดํารงตําแหนงในระดับ  2 หรือท่ี  
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา  1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 2 ขอ 1 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาพนักงานพัสดุ  2  แลว  จะตอง 

1. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ 

อยางยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหา  และสรุปเหตุผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ชื่อตําแหนง                เจาพนักงานพัสดุ 4 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรอืปฏิบัติงานพัสดุ 
ท่ีคอนขางยากมาก  โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ  หรือภายใตการกํากับตรวจสอบบาง  หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผูชวยหวัหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  หรือในฐานะผูชวยหัวหนา
หนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานพัสดุ  โดย
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากมากหรือมีความรับผดิชอบสูงเกี่ยวกบังานพัสดุ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรอืหลายอยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา  จัดทําทะเบียน  เบิกจาย ทํารายงาน 

ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกบัพัสดุ  ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ซอมพัสดุครุภัณฑ  
ติดตอประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความ
เห็นชอบเกี่ยวกบัระเบียบงานพัสดุ  ตรวจรางสญัญาซื้อ  สัญญาจาง  บันทึก  และหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานพัสดุ  เปนตน  
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจง 

เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตนแลว  ยังทําหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตาม  ประเมินผล  
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาท่ีชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  2  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือ 

ท่ี ก.อบต เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานพัดสุหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป หรือ 

2.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  2  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 2 หรือท่ี ก.อบต เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัดสุหรืองานอื่น 

ท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
เจาพนักงานพัสดุ  2  ขอ 1 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาพนักงานพัสดุ  3  แลว  จะตอง 

1. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ 

อยางยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหา  และสรุปเหตุผล 
 



 
 

ชื่อตําแหนง                  เจาพนักงานพัสดุ 5 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก  หรือปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานพัสดุ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  หรือ        ปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานพัสดุท่ียากมาก  โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจ 

สอบและปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานท่ียากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานพสัดุ  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรอื
หลายอยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา  จัดทําทะเบียน  เบิกจาย ทํารายงานตรวจสอบและเก็บรักษา
ใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ซอมพัสดุครุภัณฑ  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ช้ีแจงรายละเอยีดขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเกี่ยวกับระเบียบ
งานพัสดุ  ตรวจรางสัญญาซื้อ  สัญญาจาง  บันทึก  และหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานพัสดุ  เปนตน  ใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  ติดตอประสานงานและ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตนแลว  ยังทําหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตาม  ประเมินผล  
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือท่ี ก.อบต. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัสดุ  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
หรือ 

3. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 2 ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  

หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาพนักงานพัสดุ 4 แลวจะตอง 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบคุคล 

2. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
 

 



 

ชื่อตําแหนง                                              เจาพนักงานพัสดุ 6 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
มาก  หรือปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานพัสดุ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  หรือปก 

ครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานพัสดุท่ียากมาก  โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ 

และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานพัสดุ  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา  จัดทําทะเบียน  เบิกจาย ทํารายงานตรวจสอบและเก็บรักษา
ใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ซอมพัสดุครุภัณฑ  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเกี่ยวกับระเบียบ
งานพัสดุ  ตรวจรางสัญญาซื้อ  สัญญาจาง  บันทึก  และหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานพัสดุ  เปนตน  ใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  ติดตอประสานงานและ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตนแลว  ยังทําหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตาม  ประเมินผล  
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือท่ี  
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานพัสดุ  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  หรือ 

                        2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือท่ี ก.

อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาพนักงานพัสดุ 5 แลวจะตอง 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบคุคล 

2. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
 


