
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                                 เจาหนาที่พัสดุ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดหา  จัดซื้อ  การเบิกจาย  การเก็บรักษา  การซอมแซมและบํ ารุงรักษา  การแทงจํ าหนวยพัสดุที่
ชํ ารุด  การท ําบัญช ี การท ําสญัญา  การตออายุสัญญา  และการเปล่ียนแปลงสัญญาซ้ือหรือสัญญาจาง  และ
ปฏบัิติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ีคือ
      เจาหนาที่พัสดุ  1 ระดับ  1
      เจาหนาที่พัสดุ  2 ระดับ  2
      เจาหนาที่พัสดุ  3 ระดับ  3
      เจาหนาที่พัสดุ  4 ระดับ  4
      เจาหนาที่พัสดุ  5 ระดับ  5
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการพัสดุที่ไมยาก  ภายใตการกํ ากับตรวจสอบโดยใกลชิด  หรือ

ตามค ําส่ังหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถี่ถวน  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ได
รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบส ําคัญชวยเก็บและจายพัสดุครุภัณฑ  อุปกรณและ

เครื่องมือ  เคร่ืองใชตาง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจายพัสดุครุภัณฑและปฏิบัติหนาที่
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
            ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํ ากวานี้ทางบัญช ีพาณิชยการ

เลขานุการ การตลาด การขาย ชางโยธา ชางกอสราง ชางเคร่ืองยนต ชางกลโรงงาน หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.
กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูความเขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่

2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบ  และกฎหมาย  กฎ
ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของ  และใชปฏิบัติงานในหนาที่

3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่

4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานพัสดุที่คอนขางยาก  ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค ําสั่งหรือ

แบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ   และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการพัสดุ  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  ตรวจรับ  เก็บรักษา เบิกจาย 

นํ าสง  จัดทํ าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ  เครื่องมือ  เคร่ืองใชตาง ๆ ท ํารายงานพัสดุประจํ าเดือนและรายการพัสดุ
คงเหลือประจํ าปใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  รางหนังสือโตตอบ  บันทึก  ยอเร่ือง  สรุปความ
เห็น  ตรวจสอบความถกูตองของเอกสาร  หลักฐาน  รวมทั้งการรวบรวมขอมูลและสถิติที่เกี่ยวของกับงาน
พัสดุ  ติดตอบุคคลและหนวยงานอื่น  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1 หรือท่ี

ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัสด ุ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่พัสดุ 1 แลว  จะตองมีความ

สามารถในการใหคํ าปรึกษาแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานพัสดุที่ยากพอสมควร  ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง  และอาจไดรับมอบหมาย

ใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจํ านวนหน่ึงดวย  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบ
หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัสดุ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยางเชน  จัดหา  จัดซื้อ  ตรวจรับ  เก็บรักษา จัดทํ าทะเบียน  เบิกจายพัสดุ  เปนตน  ดํ าเนินการเร่ืองการจัด
ซื้อและการจางซอมพัสดุครุภัณฑ  รางสัญญาซื้อ  สัญญาจาง  หนังสือโตตอบ  บันทึก  ยอเร่ือง  รายงาน
สรุปความเห็นที่เกี่ยวกับงานพัสดุที่ยากพอสมควร  ศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ ของพัสดุครุภัณฑเพื่อ
กํ าหนดมาตรฐานและคุณภาพ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 หรือท่ี

ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัสด ุ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่พัสดุ 2 แลว  จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  โดย
เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย

2.! มีความสามารถในการศึกษาขอมูล  วิเคราะหปญหา  และสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนกที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง        หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานพัสด ุ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนา
ที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานพัสดุที่คอนขางยากมาก  โดยไมจํ าเปน
ตองมีผูก ํากับตรวจสอบ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการพัสดุ  โดยปฏิบัติหนาที่

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเชน  จัดหา  จัดซื้อ  ตรวจรับ  เก็บรักษา จัดทํ าทะเบียน  เบิกจายพัสดุ  
เปนตน  ดํ าเนินการเร่ืองการจัดซ้ือและการจางซอมพัสดุครุภัณฑ  รางสัญญาซื้อ  สัญญาจาง  หนังสือโตตอบ  
บันทึก  ยอเรื่อง  รายงาน  สรุปความเห็นที่เกี่ยวกับงานพัสดุที่ยากพอสมควร  ศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ 
ของพัสดุครุภัณฑเพ่ือกํ าหนดมาตรฐานและคุณภาพ    ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว
ยังทํ าหนาที ่   ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ปรับ
ปรุงแกไข  ติดตาม  ประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3
หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
พัสดุ  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 2 หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่พัสดุ 3 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด



2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  และ
เสนอแนะวิธีการแกไข  ปรับปรุง  การปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ

3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.! มีความสามารถในการศึกษาขอมูล  วิเคราะหปญหา  และสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง  รับผิดชอบงานพัสด ุ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานพัสดุที่ยากมาก  โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการพัสดุ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยางเชน  จัดหา  จัดซื้อ  ตรวจรับ  เก็บรักษา จัดทํ าทะเบียน  เบิกจายพัสดุ  เปนตน  
ดํ าเนินการเร่ืองการจัดซ้ือและการจางซอมพัสดุครุภัณฑ  รางสัญญาซื้อ  สัญญาจาง  หนังสือโตตอบ  บันทึก  
ยอเร่ือง  รายงาน  สรุปความเห็นที่เกี่ยวกับงานพัสดุที่ยากพอสมควร  ศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ ของ
พัสดุครุภัณฑเพื่อกํ าหนดมาตรฐานและคุณภาพ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตาม
ประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4
หรือท่ีก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
พัสดุ  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 3 หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
       นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่พัสดุ 4 แลว  จะตอง

1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  และ
เสนอแนะวิธีการแกไข  ปรับปรุง  การปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ



3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.! มีความสามารถในการศึกษาขอมูล  วิเคราะหปญหา  และสรุปเหตุผล
6.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร


