4-1-002
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของสวนราชการ ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี
ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหนายพัสดุที่ชํารุด
การทําสัญญา การตออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจาง และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
เจาพนักงานพัสดุ
ระดับปฏิบัติงาน
เจาพนักงานพัสดุ
ระดับชํานาญงาน
เจาพนักงานพัสดุ
ระดับอาวุโส

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

4-1-002-1
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

เจาพนักงานพัสดุ

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ วาจาง การเก็บรักษา นําสง การ
ซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เพื่อใหอยูในสภาพดีพรอมตอ
การใชงาน
(2) ทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ
พัสดุ เพื่อรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน
(3) รางและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอเรื่องเกี่ยวกับงาน
พัสดุ เพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินงาน
(4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
(5) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อรวมพัฒนาใหระเบียบการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(6) ชี้ แจงรายละเอี ยดข อเท็ จจริ งเกี่ ยวกั บงานพั สดุ ใ ห ก ารปฏิ บั ติ งานมี ความโปร ง ใส
ตรวจสอบได
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2. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบแกผรู ว มงาน
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน ตางหนวยงาน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อใหบริการ หรือขอความชวยเหลือในดานที่ตนรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทาง ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทาง ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทาง ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

4-1-002-2
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

เจาพนักงานพัสดุ

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตอง
กํ ากั บ แนะนํ า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของผู ร วมปฏิ บั ติ งาน โดยใช ความรู ความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญงานดานพัสดุ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานพัสดุ ปฏิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาที่คอนขางยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบตั ิการ
(1) จัดหา จัดซื้อ วาจาง ตรวจรับ การเบิกจาย การเก็บรักษา นําสง การซอมแซม และ
บํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง
(2) จัดทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ ทํารายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไวเปนขอมูล
ในการดําเนินงาน
(3) ตรวจรางสัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ใหมีความถูกตองเรียบรอยและใช
เปนหลักฐานอางอิงในอนาคต
(4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทํา
รายงาน และนําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
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2. ดานการกํากับดูแล
(1) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการทํางานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) ให คํา แนะนํ าแก ป ญหาข อขั ด ขอ งในการปฏิ บัติ ง านแก เ จ าหน า ที่ ร ะดั บ รองลงมา
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ
3. ดานการบริการ
(1) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) บริการขอมูล ตอบปญหาหรือชี้แจงเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก
ผูบังคับบัญชา บุคคล หรือหนวยงาน เพื่อสนับสนุนงานตางๆใหบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป
ใหลดเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน ขอ 2 หรือ
ขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และใหลดเปน 4 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน ขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.
กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

4-1-002-3
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

เจาพนักงานพัสดุ

ระดับตําแหนง

อาวุโส

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตองกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํานาญงานดานการพัสดุคอนขางสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจ
หรือแกไขปญหาในงานที่คอนขางยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) จัดหา จัดซื้อ วาจาง ตรวจรับ การเบิกจาย การเก็บรักษา นําสง การซอมแซม และ
บํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง
(2) ตรวจสอบทะเบียนการเบิกจายพัสดุ ทํารายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไวเปน
ขอมูลในการดําเนินงาน
(3) ตรวจรางสัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ใหมีความถูกตองเรียบรอยและใช
เปนหลักฐานอางอิงในอนาคต
(4) สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทํารายงาน
และนําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
2. ดานการกํากับดูแล
(1) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูที่อยูใตบังคับบัญชา
เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ
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(2) กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณ
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานสําเร็จลุลวง
(3) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
3. ดานการบริการ
(1) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับความรวมมือสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน
(2) ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ตอบป ญ หาหรื อ ชี้ แ จงเรื่ อ งต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ งานในความ
รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความเขาใจ และรวมมือปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป หรือดํารง
ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงาน
พัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

