16

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตําบลจรเขสามพัน
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นางเกษร ปทุมสูติ
ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
ตําแหนงเลขที่ 66-2-04-3204-001
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน
ชื่อตําแหนงในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ
16

16

16

นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
วิชาการ/ชํานาญการ
กองคลัง เทศบาลตําบลจรเขสามพัน
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
ผูอํานวยการกองคลัง
อํานวยการ/กลาง

สวนที่ 2 หนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ก. ดานการปฏิบัติการ
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 รวบรวมและศึกษาขอมูลในงานพัสดุเพื่อกําหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
2 ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจางแบบตางๆเชนการตกลงราคา การสอบราคา
ประกวดราคาวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษเพื่อใหเปนไปตามระเบียบของวาดวยการพัสดุ
3 จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพยสินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เพื่อใหสามารถตรวจสอบวัสดุตางๆไดโดยสะดวก
4 ซอมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อใหมีสภาพที่พรอมใชงาน
5 จําหนายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพหรือไมจําเปนในการใชงานทางราชการอีกตอไป
เพื่อใหพัสดุเกิดประโยชนใหแกทางราชการไดมากที่สุด
6 ถายทอดความรู ดานงานพัสดุแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เชนใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานวางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรมจัดทําคูมือประจําสําหรับการ
ฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเครื่องมือที่ถูกตองเปนตนเพื่อถายทอดความรูที่เปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด

ตัวชี้วัด

ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
7 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางการจางซอมแซมและการบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ
ทุกประเภทเพื่อใหการจัดซื้อและจัดจางถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว และได
พัสดุครุภัณฑที่มีคุณภาพและสอดคลองตามตองการของเจาหนาที่และหนวยงาน
8 ศึกษาและคนควารายละเอียดตางๆของพัสดุ เชนวิวัฒนาการคุณสมบัติระบบราคา
การเสื่อมคาการสึกหรอประโยชนใชสอยคาบริการอะไหล การบํารุงรักษาความ
แข็งแรงทนทาน เปนตน เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
9 รวบรวมขอมูลรายชื่อคุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ ของบริษัท
และหางรานตางๆที่เกี่ยวของในการจัดซื้อและจัดจาง เพื่อเก็บเปนฐานขอมูลที่
เปนประโยชนในการประกอบการจัดซื้อและจัดจางใหมีคุณภาพตามระเบียบ และ
ขอบังคับที่ กําหนดไว
10 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุงและรวมจัดทําฐานขอมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑยานพาหนะอาคารสถานที่และขอมูลทรัพยสิน
ตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงานและใชประกอบการพิจารณาของผูบริหารในการกําหนดนโยบาย
แผนงานหลักเกณฑ และมาตรการตางๆดานพัสดุครุภัณฑ
11 รางเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกตองและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร
และสัญญาตางๆเชนสัญญาซื้อสัญญาจางหนังสือโตตอบและบันทึกเรื่องเกี่ยวกับ
งานพัสดุครุภัณฑตางๆเพื่อใหเกิดความถูกตองสมบูรณ และสามารถดําเนินการได
ตามขั้นตอนและระเบียบวาดวยการพัสดุ ที่กําหนดไว
12 ควบคุมและดูแลการจัดทําเอกสารและทะเบียนตางๆที่เกี่ยวของกับดําเนินงานดาน
พัสดุ เชนทะเบียนรายละเอียดพัสดุครุภัณฑทะเบียนคุมทรัพยสินเอกสารใบยืม
ทรัพยสินและเอกสารติดตามทวงคืนทรัพยสินเปนตน เพื่อใหเกิดความถูกตองใน
การปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการติดตามและตรวจสอบดานพัสดุ
13 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องคความรูใหม ๆกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานพัสดุครุภัณฑและอาคารสถานที่เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานได อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวชี้วัด

ข. ดานการวางแผน
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหนวยงานและแกปญหาในการปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
2 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่วางไว
และจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของเพื่อใหเปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ค. ดานการประสานงาน
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่
ไดรับมอบหมาย
3 ติดตอประสานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในดานการจัดซื้อจัดจาง เพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงค
ง.ดานการบริการ
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ใหคําแนะนําตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อใหผูที่
สนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆที่เปนประโยชน
2 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ
มาตรการตางๆ
สวนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเปนในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.ท.จังหวัดสุพรรณบุรีกําหนด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สวนที่ 5 ความรูทักษะและสมรรถนะที่จําเปนในตําแหนงงาน
ความรูที่จําเปนประจําสายงาน
1. ความรูที่จําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
2. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
3. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
4. ความรูเรื่องการจัดการความรู
5. ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร
6. ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
7. ความรูเรื่องการทํางบการเงินและงบประมาณ
8. ความรูเรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)
9. ความรูเรื่องบัญชีและระบบบัญชี
10. ความรูเรื่องจัดซื้อจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ
ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน
ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน
1. ทักษะการบริหารขอมูล
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสารการนําเสนอ และถายทอดความรู
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประกอบดวย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.การมุงผลสัมฤทธิ์
2.การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3.ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4.การบริการเปนเลิศ
5.การทํางานเปนทีม

ระดับที่ตองการ
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
ระดับที่ตองการ
1
1
1
1
1
1
1

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

สมรรถนะประจําสายงาน
1. การคิดวิเคราะห
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ
4. การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
5. ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

สวนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผูตรวจสอบ ....................................
วันที่ที่ไดจัดทํา ....................................

