
   

แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
นางหทัยกาญจน์  สงวนพันธุ ์

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
ต าแหน่งเลขท่ี 2๐-3-04-4203-001 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน  เจ้าพนักงานพัสดุ 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน    เจ้าพนักงานพัสดุ 
ประเภท/ระดับ    ท่ัวไป/ช านาญงาน 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
ช่ือต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
ประเภท/ระดับ     อ านวยการ/ระดับต้น 
ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา    โดยต้องก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์  และความ
ช านาญงานด้านพัสดุ  ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ีค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุเพื่อก าหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ  

2 ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆเช่นการตกลงราคา การสอบราคา
ประกวดราคาวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของว่าด้วยการ
พัสดุ 

3 จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก 

4 ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 

5 จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเส่ือมสภาพหรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีก
ต่อไปเพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด 

6 ถ่ายทอดความรู้ ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา เช่นให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงานวางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรมจัดท าคู่มือประจ าส าหรับการ
ฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือท่ีถูกต้องเป็นต้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

 



   

ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

7 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์  
ทุกประเภทเพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ และได้
พัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องตามต้องการของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงาน 

 

8 ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆของพัสดุ เช่นวิวัฒนาการคุณสมบัติระบบราคา
การเส่ือมค่าการสึกหรอประโยชน์ใช้สอยค่าบริการอะไหล่ การบ ารุงรักษาความ
แข็งแรงทนทาน เป็นต้น เพื่อก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

9 รวบรวมข้อมูลรายช่ือคุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
และห้างร้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลท่ี 
เป็นประโยชน์ในการประกอบการจัดซื้อและจัดจ้างให้มีคุณภาพตามระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ี ก าหนดไว้ 

10 จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ท าสถิติ ปรับปรุงและร่วมจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะอาคารสถานท่ีและข้อมูลทรัพย์สิน
ต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการก าหนดนโยบาย
แผนงานหลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆด้านพัสดุครุภัณฑ์ 

11 ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร
และสัญญาต่างๆเช่นสัญญาซื้อสัญญาจ้างหนังสือโต้ตอบและบันทึกเรื่องเกี่ยวกับ
งานพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ และสามารถด าเนินการได้
ตามข้ันตอนและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ท่ีก าหนดไว 

12 ควบคุมและดูแลการจัดท าเอกสารและทะเบียนต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับด าเนินงานด้าน
พัสดุ เช่นทะเบียนรายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ทะเบียนคุมทรัพย์สินเอกสารใบยืม
ทรัพย์สินและเอกสารติดตามทวงคืนทรัพย์สินเป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการติดตามและตรวจสอบด้านพัสดุ 

13 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานท่ีเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ข. ด้านการวางแผน 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

2 วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีวางไว้
และจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ 

 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว ้ 

 

2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

3 ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
ง.ด้านการบริการ 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานพัสดุท่ีตนมีความรับผิดชอบ 
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนท่ัวไปเพื่อให้ผู้ท่ี
สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ 

 

2 จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ท าสถิติ ปรับปรุงหรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามท่ี ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาก าหนด 
 
 
 
 
 
 



   

ส่วนที่  5  ความรู้ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 
2 

4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 2 
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 2 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 2 
7. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 3 
8. ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(GFMIS) 
2 

9. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 3 
10. ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 3 

 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล 2 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 
3. ทักษะการประสานงาน 2 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 2 
5. ทักษะในการส่ือสารการน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 2 
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 2 
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 2 

 
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประกอบด้วย 

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
2.การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 2 
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 2 
4.การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 2 
5.การท างานเป็นทีม     ระดับ 2 
 
 
 
 



   

 

สมรรถนะประจ าสายงาน 

1. การคิดวิเคราะห์     ระดับ 2 
2. การบริหารความเส่ียง    ระดับ 2 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์    ระดับ 2 
4. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2 
5. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2 

 
ส่วนที่  6  การลงนาม 

 
ช่ือผู้ตรวจสอบ .................................... 

 
วันท่ีท่ีได้จัดท า .................................... 


