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คุณสมบัติเฉพาะของผูส้มคัรสอบคัดเลือก 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ 
จากต าแหน่งประเภทท่ัวไปเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ลงวันที่  18 มกราคม พ.ศ. 2566 
 

****************************** 
 

ต าแหน่งที่สอบคัดเลือก คุณสมบัติ 
 

นักวิชาการพัสดุ 
ระดับปฏิบัติการ 

 

1. เป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือระดับ
ช านาญงาน หรือระดับอาวุโส 

2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ    
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 หรือต าแหน่งประเภททั่วไป รวมกันแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

3. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
3.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน         

ในสาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง 
พาณิชยศาสตร์  หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชา หรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

3.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่าง อ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน          
ในสาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง 
พาณิชยศาสตร์  หรือบริหารธุรกิจ  หรือในสาขาวิชา หรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

3.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน         
ในสาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง 
พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชา หรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

4.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น 15,060.- บาท 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
 

ต าแหน่งประเภท    วิชาการ  
 
สายงาน              วิชาการพัสดุ 
  
ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและ สัญญาจ้าง 
การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ  ปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง  
                   ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้  
                           นักวชิาการพัสดุ     ระดับปฏิบัติการ  
                           นักวชิาการพัสดุ     ระดับช านาญการ  
                           นักวชิาการพัสดุ     ระดับช านาญการพิเศษ  
                           นักวชิาการพัสดุ     ระดับเชี่ยวชาญ  
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ต าแหน่งประเภท           วิชาการ  
 

ชื่อสายงาน                  วิชาการพัสดุ  
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน     นักวิชาการพัสดุ  
  

ระดับต าแหน่ง               ระดับปฏิบัติการ 
  

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดร้ับมอบหมาย  
 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสด ุเพ่ือก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ  
1.2 ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบ ราคาประกวดราคา

วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของว่าด้วยการพัสดุ  
1.3 จัดท ารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพ่ือให้

สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก  
1.4 ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน  
1.5 จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพ่ือให้

พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด  
1.6 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าใน การปฏิบัติงาน 

วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้ อุปกรณ์เครื่องมือที่
ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ ข้อก าหนด  

1.7 ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ทุกประเภท เพ่ือให้
การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ สอดคล้องตามต้องการ
ของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน  

1.8 ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบ ราคา การเสื่อม
ค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบ ารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น เพ่ือก าหนด
มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.9 รวบรวมข้อมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท และห้างร้าน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ ประกอบการจัดซื้อและจัด
จ้างให้มีคุณภาพตามระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 

1.10 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติปรับปรุง และร่วมจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่
เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ์  

1.11 ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร  และสัญญา
ต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ  เพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่ก าหนดไว้ 
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     1.12  ควบคุม และดูแลการจัดท าเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับด าเนินงาน ด้านพัสดุ เช่น 
ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสาร  ติดตามทวงคืน
ทรัพย์สิน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการ  ติดตาม และ
ตรวจสอบด้านพัสดุ  
     1.13  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. ด้านการวางแผน  
    2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
    2.2 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้  และจัดท า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ    
สั่งการ 

 

3. ด้านการประสานงาน  
    3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
    3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
    3.3 ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค ์

 

4. ด้านการบริการ  
    4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปญญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น   

ต่อหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล และความรู้ ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์  

    4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง        
กับงานพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และให้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
   1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง กฎหมาย 

เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

   2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

   3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
            1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน     ประกอบด้วย  
                 1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)    ระดับ 1  
                 1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)    ระดับ 1  
                 1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  

  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       ระดับ 1  
                 1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้        ระดับ 1  
                 1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร       ระดับ 1  
                 1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ       ระดับ 1  
                 1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ      ระดับ 2  
                 1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)   ระดับ 1  
                 1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี        ระดับ 2  
                 1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ      ระดับ 2  

   2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน    ประกอบด้วย  
                 2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล         ระดับ 1  
                 2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        ระดับ 1  
                 2.3 ทักษะการประสานงาน         ระดับ 1  
                 2.4 ทักษะการบริหารโครงการ        ระดับ 1  
                 2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอและถ่ายทอดความรู้     ระดับ 1  
                 2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน       ระดับ 1  
                 2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ        ระดับ 1  

   3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง    ประกอบด้วย  
                   3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
                         3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์        ระดับ 1  
                         3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม      ระดับ 1  
                         3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน      ระดับ 1  
                         3.1.4 การบริการเป็นเลิศ        ระดับ 1  
                         3.1.5 การท างานเป็นทีม        ระดับ 1  
                   3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
                         3.2.1 การคิดวิเคราะห์       ระดับ 1  
                         3.2.2 การบริหารความเสี่ยง        ระดับ 1  
                         3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์       ระดับ 1  
                         3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ     ระดับ 1  
                         3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน     ระดับ 1  
 

 

 
 


