ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการพัสดุ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล วิจัย พัฒนามาตรฐานงาน อาทิ การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การวิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุ
เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ
การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตาแหน่ง ดังนี้
นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบตั ิการ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับชานาญการ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับชานาญการพิเศษ
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพัสดุ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพัสดุ

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล วิจัย พัฒนามาตรฐานงานในงาน
วิชาการพัสดุ การตัดสินใจอยู่ ภายใต้การกากับ แนะนา และตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อกาหนดคุณภาพและ
มาตรฐานของพัสดุ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ อาทิ การตกลงราคา
การสอบราคา การประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้การดาเนินการของหน่วยงาน
ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
1.3 รวบรวมและจั ด ท ารายละเอี ย ดบั ญ ชี ห รื อ ทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น เกี่ ย วกั บ พั ส ดุ
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และทรัพย์สินอื่นในความรับผิดชอบของสานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถใช้
ประโยชน์ในการตรวจสอบและวางแผนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.4 บารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุในความรับผิดชอบ เพื่อให้วัสดุมีสภาพที่พร้อมใช้งาน
1.5 จาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่มีความจาเป็นในการใช้งานอีกต่อไป
เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์แก่สานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
1.6 ดาเนิน การเกี่ยวกับการจัด หาที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการศาลยุติธรรมและ
สานักงานศาลยุติธรรม
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์
แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจัดการ การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพ
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1.8 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบ
การวางระบบ พัฒนาระบบ พัฒนามาตรฐานงาน แผนงาน โครงการ ในระบบงานพัสดุ เพื่อพัฒนาให้
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรื อโครงการตามที่ ได้ รั บมอบหมาย เพื่ อให้ การด าเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์
ที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานพัสดุ
3.2 ประสานการทางานกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ในกระบวนการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แ จง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับงานพัสดุในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น
เพื่อให้ผู้สอบถามได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้อง
4.2 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ศ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
1.1.2 มีความสามารถในการสารวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
1.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งผลิตและจาหน่าย
1.1.4 มีความรู้ในการจัดทาทะเบียนและควบคุมพัสดุ
1.1.5 มีความรู้ในการติดตามประเมินผล
1.1.6 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ระบบงานพัสดุ
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้ทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพัสดุ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพัสดุ

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการพัสดุที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงเกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในงานวิชาการพัสดุ ที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ วางแนวทางการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการในงานพัสดุ
ที่ต้องรับผิด ชอบในฐานะหั ว หน้ างาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ให้ ค าปรึ กษา เสนอแนะแนวทางการด าเนิ นงาน การจัดท าแผนงานและโครงการ
ให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงานต่างๆ ในงานพัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อให้
การดาเนินงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.3 ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ อาทิ การตกลงราคา การ
สอบราคา การประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้การดาเนินการของหน่วยงาน
ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
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1.4 ตรวจสอบ แนะนาเกี่ยวกับการรวบรวมและจัดทารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียน
คุมทรัพย์สินเกี่ยวกับพัสดุ คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และทรัพย์สินอื่นในความรับผิดชอบของ
สานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและวางแผนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.5 วิ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบแผนและรายงานผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของส านั ก งาน
ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงาน
เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.6 ตรวจสอบการดาเนินการเกี่ยวกับการจัด หาที่ดิน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ในกิจการศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
1.7 ติดตามและประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงาน
ในสังกัดสานั กงานศาลยุติธ รรม และจัดทารายงานสรุปผล เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของ
ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์
แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจัดการ การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพ
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการวางระบบ พัฒนาระบบ
พัฒนามาตรฐานงาน แผนงาน โครงการในระบบงานพัสดุ เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานพัสดุ
3.2 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการของงานพัสดุ เพื่อให้
ผู้สอบถามได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สาหรับการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ รูปแบบ แนวทาง เทคนิ ค
ในการปฏิบัติงานในงานพัสดุ เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน ประชาชน และผูส้ นใจทั่วไป
4.4 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลด
เป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือ
ข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาเอก
2.3 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
1.1.2 มีความสามารถในการสารวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
1.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งผลิตและจาหน่าย
1.1.4 มีความรู้ในการจัดทาทะเบียนและควบคุมพัสดุ
1.1.5 มีความรู้ในการติดตามประเมินผล
1.1.6 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ระบบงานพัสดุ
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้ทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพัสดุ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพัสดุ

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงมากในงานวิชาการพัสดุ
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงมากเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่หลากหลายในงานวิชาการพัสดุ ที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยต้องริเริ่ม ยกเลิก หรือกาหนด
ขั้นตอนการทางาน ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกากับ ตรวจสอบ การดาเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ กากับ แนะนา ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการในงานพัสดุ
ที่ต้องรับผิด ชอบในฐานะหั วหน้ างาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการกากับ ตรวจสอบ เสนอแนะ
แนวทางการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและโครงการให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงาน
ต่างๆ ในงานพัสดุที่หลากหลาย เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง
กับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.3 กากับดูแล ควบคุม การจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ อาทิ การตกลงราคา การสอบราคา
การประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ ในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้การดาเนินการของ
หน่วยงานถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
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1.4 กาหนดแนวทางการรวบรวมและจัดทารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน
เกี่ยวกับพัสดุ คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ การแยกประเภทวัสดุ และทรัพย์สินอื่นในความรับผิดชอบ
ของสานักงานศาลยุติธ รรมและหน่วยงานในสังกัด สานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและวางแผนได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
1.5 กากับดูแล ควบคุม ให้คาแนะนาในการตรวจสอบแผนและรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้การดาเนินงาน
ของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.6 กากับ ดูแ ล ตรวจสอบการด าเนิ นการเกี่ย วกั บการจั ด หาที่ดิ น เพื่อ ให้ เ กิด ความ
เหมาะสมและตรงตามวัต ถุประสงค์ของการใช้ ประโยชน์ในกิจ การศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม
1.7 ประเมินผลการจัด ซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรม จัดทารายงานสรุปผล เสนอแนะกลยุทธ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุป สรรค
เพื่อใช้ประกอบการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลยุติธรรม
และหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
1.8 กากับดูแล ให้คาปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การน าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ทั นสมั ยและเหมาะสมมาประยุ กต์ ใช้ ในการวิ เคราะห์ และ
ประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์ แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจัดการ
การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อการวางระบบ พัฒนาระบบ พัฒนา
มาตรฐานงาน แผนงาน โครงการ ในระบบงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานในความรั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนงาน โครงการของ
หน่วยงาน มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหาร
ราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานพัสดุ
3.2 เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมวินิจฉัย
ปัญหา แลกเปลี่ยนความเห็น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของงานพัสดุ เพื่อประโยชน์ต่อการ
ดาเนินการของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
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3.3 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.4 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทาง เทคนิคในงานพัสดุ
เพื่อให้ผู้สอบถามได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้อง และสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จั ด ท าและพั ฒ นางานวิ ช าการในงานพั ส ดุ ใ นรู ปแบบเอกสารทางวิ ช าการ คู่ มื อ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อใช้ เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.4 เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงาน
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4.5 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
1.1.2 มีความสามารถในการสารวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
1.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งผลิตและจาหน่าย
1.1.4 มีความรู้ในการจัดทาทะเบียนและควบคุมพัสดุ
1.1.5 มีความรู้ในการติดตามประเมินผล
1.1.6 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ระบบงานพัสดุ
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้ทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด

