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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                                                      วิชาการพัสดุ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกีย่วกบัการพัสดุทั่วไปของ
สวนราชการ รางสัญญาซื้อ สัญญาจาง การศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ ของพัสดุครุภัณฑ เพ่ือกําหนด 
มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ ศึกษาวเิคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสด ุและปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดบัของตําแหนงดังนี้ คือ  
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 3

 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานพัสดุที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวทางปฏิบตัิหรือคําสั่งอยางกวาง ๆ และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกบังานพัสดุ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
จัดหา จัดซื้อ วาจาง ตรวจรบั เก็บรักษา ศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ ของพัสดุครุภัณฑ เชน วิวัฒนาการ
คุณสมบัติ ระบบราคาการเสื่อมคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความ
แข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ วิเคราะหและประเมินคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ  
เสนอความเหน็เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซ้ือพัสดุครุภัณฑ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
           ไดรับปริญญาตรหีรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

1. มีความรูความสามารถในงานพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
          2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
          3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
          4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
          5. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 4  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานพัสดุที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานพัสด ุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดซื้อ  
จัดหา วาจาง ตรวจรับ เกบ็รักษา รางสัญญาซื้อ สัญญาจาง ศึกษาคนควารายละเอยีดพัสดุครุภัณฑ เชน 
วิวัฒนาการคณุสมบัติ ระบบราคา การเสือ่มคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย สมรรถภาพ คาบรกิาร อะไหล 
การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ เสนอความเห็น 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานพัสด ุหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว  ไมนอยกวา 
1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการพัสดุ 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 5  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานพัสดุที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งในบางกรณี
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานพัสด ุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
จัดซื้อ จัดหา วาจาง ตรวจรบั เก็บรักษา ตรวจรางสัญญาซื้อ สัญญาจาง ศึกษาคนควา วิเคราะหรายละเอียด
พัสดุครุภัณฑ เชน วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย สมรรถภาพ 
คาบริการ อะไหล การบํารงุรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ เสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ  ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห
งานทางดานพัสดุ เผยแพรผลงานทางดานพัสดุ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาและแกนักศกึษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานพัสดุ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานพัสดุ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการพัสดุ 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานพัสดุที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใตการ

กํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานพัสดุ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  

ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานพัสดุ  โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดซื้อ จัดหา วาจาง ตรวจรับ เก็บรักษา ตรวจรางสัญญาซื้อ 
สัญญาจาง ศึกษาคนควาวเิคราะหรายละเอียดพัสดุครุภัณฑ เชน ววิัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสือ่ม
คา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย สมรรถภาพ คาบริการอะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือ
กําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหา จัดซื้อ
พัสดุครุภัณฑ ศึกษา คนควา  วิเคราะห สังเคราะหหรือวิจัยงานทางดานพัสดุ เปนตน เผยแพรผลงานทางดาน
พัสดุ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับ
งานในความรบัผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
พัสดุ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการพัสดุ 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 7  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย 
และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการในงานพัสดุ โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ
งานและประการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึน้
ใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานพัสดุสูงมาก  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานพัสดุ 
ศึกษา คนควา วิเคราะหหรอืสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏบิัติงานวชิาการ
พัสดุ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ศึกษา คนควา หาวิธีการในการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับงานพสัดุ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบ เขารวม
ประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตาง ๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรบัปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
พัสดุ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการพัสดุ 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรอืมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 8  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานพัสดุที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชาํนาญการในงานพัสดุ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสนิใจในงานที่รบัผิดชอบใหสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานพัสดุสูงมาก 
เปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิค
วิธีการในงานวิชาการพัสดุใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห  สังเคราะห หรือวิจัย
เพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบตัิงานพัสดุ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัตงิาน
พัสดุใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการ
เกี่ยวกับงานพัสดุ ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ เปนตน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตาง ๆ 
ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความ ใหคําปรึกษาแนะนํา       
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  
เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรบัปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
พัสดุ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการพัสดุ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                               นักวิชาการพัสด ุ 9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานพัสดุ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมขีั้นตอนการทาํงานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่ อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานพัสดุ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานพัสดุ โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตาง ๆ ในงานพัสดุ ปฏิบัติงานวิจัย
ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานพัสดุ ศึกษา วเิคราะห สังเคราะหและวิจัย
เพ่ือวางหลักเกณฑในการวเิคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานพัสดุ 
ศึกษา วเิคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานพัสดุ ศึกษา วิเคราะห วิจัย
เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานพัสดุและแนว
ทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานพสัดุและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานพัสดุ เปนตน ใหการบริการและ
เผยแพรความรูทางดานพัสดุ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตาง ๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทน
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตาง ๆ เกี่ยวกบังานวิชาการ
พัสดุทั้งในและตางประเทศ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบัผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการพัสด ุ3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5 

และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
พัสดุ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                   

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการพัสด ุ3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการพัสดุ 8 แลว 

1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานพัสดุแกหนวยงานที่สังกดัและ
สวนราชการทีเ่กี่ยวของ 
        2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานพัสดุแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
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