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แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจาก

ต าแหน่งประเภททั่วไปเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ลงวันที่   22  สิงหาคม  2565 

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

ต าแหน่งที่จะคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป            
ระดับปฏิบัติการ 

๑.  พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ 
ระดับช านาญงาน หรือ ระดับอาวุโส 
๒.  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางท่ี ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
   2.2 ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ 
สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาท่ี
ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
   2.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริห ารธุรกิจ 
สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาท่ี
ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
๓.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น ๑๕,๐๖๐.- บาท  
๔.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ 
หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ และต าแหน่งประเภทท่ัวไป  โดยต้องมี
ระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ประกาศ ก.อบต. อุบลราชธาน ี

เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานสว่นต าบล  
ลงวันที่  26  มกราคม  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
ต าแหน่งประเภท    วิชาการ  

ชื่อสายงาน     เลขานุการและจัดการงานท่ัวไป  

ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักจัดการงานท่ัวไป  

ระดับต าแหน่ง     ระดับปฏิบัติการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ  
ท างาน  ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไป  ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ มอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา  รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการ
บริหารส านักงาน ในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารแผนปฏิบัติ
ราชการ  งานบริหารอาคารสถานท่ี  งานจัดระบบงาน  งานรักษาความปลอดภัย  งานธุรการ  สารบรรณ และงาน
สัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 

1.2 จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และ
ค าส่ังต่าง ๆ ของหน่วยงานตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลท่ีสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทาง
ราชการ 

1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกล่ันกรองเรื่อง การจัดเตรียม
เอกสารส าหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยส่ังการของผู้บริหาร 

1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงาน  
อื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

1.5 ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ 
เป้าหมายตามท่ีก าหนด 

1.6 ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพื่อให้งานด าเนินการไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.7 ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมหรือการปฏิบัติตามค าส่ังของ 
ผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 
 
 
 
 



2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ  ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน  

หรือโครงการ  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 

ตอบปัญหา  ช้ีแจง  และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  ในระดับเบื้องต้น  
แก่หน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนท่ัวไปเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน  ท่ี
รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 

ท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือ

สาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ
สาขาวิชาท่ี  ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือ
สาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ
สาขาวิชาท่ี  ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  

1. ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของ                     
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ 1  

1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร    ระดับ 1  
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 2  
1.7 ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ  ระดับ 1 
1.8 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล    ระดับ 1  
 
 
 
 



2. ทักษะท่ีจ 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 ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้   ระดับ 1  
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน   ระดับ 1  
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1 
  

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
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 การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก  ระดับ 1 

      3.2.2 การคิดวิเคราะห์      ระดับ 1 
3.2.3 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1  

 


