
 
 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
เรื่อง  ก าหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
------------------------------------------ 

  เพ่ือให้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
นา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกอบกับประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่อง เลื่อนก าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสรรหาและการเลือกสรร และวัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์และยุติธรรม 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงได้
ประกาศก าหนดสมรรถนะและวิธีการประเมินสมรรถนะเพ่ือใช้เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนา รายละเอียดปรากฏตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่    ๒๕   กุมภาพัน ๒๕๕๘ 

 
         สัญชัย สมบัติมาศ 

 (นายสัญชัย  สมบัติมาศ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

 
 
 
 
 
 

 
การก าหนดและประเมินสมรรถนะองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

----------------------------------------- 
ชื่อ - สกุล...............................................................เลขประจ าตัวสอบ....................................................... .............. 
ประเภทพนักงานจ้าง 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า ๑ 



ต าแหน่ง.............ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ..(๐๑)............ระยะเวลาการจ้าง......ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี............ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  - รบั ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บและ
ค้นหา หนังสือ กรอบแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ 
พิมพ์และคัดส าเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและ
เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยท าบันทึกย่อเรื่องช่วยจัดเตรียมและให้บริการใน
เรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อ านวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
 สมรรถนะ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

วิธีการประเมิน 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
- พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  (รวมแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน) 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ อบต. 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมอืง เศรษฐกิจและสังคม 

๑๐๐  
 

โดยวิธสีอบข้อเขียน 
 

๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
- พระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
- ความรู้เกี่ยวกับงานตาม ”ลักษณะงานท่ีปฏิบตั”ิ ของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 

๑๐๐  
 

โดยวิธสีอบข้อเขียน 
 

๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหนง่ ด้วยการสัมภาษณ์โดยวิธกีาร 
- ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัตสิ่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างานและสังเกตจากพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา , ความคิดรเิริ่มและ
ปฏิภาณไหวพริบ , มนุษยสมัพันธ์ , ทัศนคติ แรงจูงใจ 

๑๐๐  โดยวิธีสอบสัมภาษณ ์

รวม ๓๐๐   
 
    (ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 
 
    (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 
 
    (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า ๒ 



    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ/เลขานุการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดและประเมินสมรรถนะองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
----------------------------------------- 

ชื่อ - สกุล...............................................................เลขประจ าตัวสอบ....................................................... .............. 
ประเภทพนักงานจ้าง 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง...........ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก..(๐๒)...................ระยะเวลาการจ้าง......ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี............ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  - จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
  - ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า ๓ 



  - ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 สมรรถนะ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

วิธีการประเมิน 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
- พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  (รวมแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน) 
- ความรู้เกี่ยวกบัหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ อบต. 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมอืง เศรษฐกิจและสังคม 

๑๐๐  
 

โดยวิธสีอบข้อเขียน 
 

๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
- มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 
- ความรู้เกี่ยวกับงานตาม ”ลักษณะงานท่ีปฏิบตั”ิ ของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 
- ความรู้ความสามารถในการเตรียมสื่อและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
- ความรู้สามารถและทักษะในการถ่ายทอดท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวทิยาและการพัฒนาการของนักเรียน 

๑๐๐  
 

โดยวิธสีอบข้อเขียน /  
วิธีการปฏิบัติ, 

สถานการณ์จ าลอง 
 

๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหนง่ ด้วยการสัมภาษณ์โดยวิธกีาร 
- ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัตสิ่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างานและสังเกตจากพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าทีจ่ากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา , ความคิดรเิริ่มและ
ปฏิภาณไหวพริบ , มนุษยสมัพันธ์ , ทัศนคติ แรงจูงใจ 

๑๐๐  โดยวิธีสอบสัมภาษณ ์

รวม ๓๐๐   
 
    (ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 
 
    (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 
 
    (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ/เลขานุการ 

 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า ๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดและประเมินสมรรถนะองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
----------------------------------------- 

ชื่อ - สกุล...............................................................เลขประจ าตัวสอบ....................................................... .............. 
ประเภทพนักงานจ้าง 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง...ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)..(๐๓)..ระยะเวลาการจ้าง......ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี... 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  - ปฏิบัติหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก ดูแลรักษาความสะอาดให้เด็ก ดูแลโภชนาการของเด็ก จัดท า
สื่อการเรียนการสอน จัดท าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

 
 สมรรถนะ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

วิธีการประเมิน 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
- พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  (รวมแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน) 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ อบต. 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมอืง เศรษฐกิจและสังคม 

๑๐๐  
 

โดยวิธสีอบข้อเขียน 
 

๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
- มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 

๑๐๐  
 

โดยวิธสีอบข้อเขียน /  
วิธีการปฏิบัติ, 

สถานการณ์จ าลอง 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า ๕ 



- ความรู้เกี่ยวกับงานตาม ”ลักษณะงานท่ีปฏิบตั”ิ ของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 
- ความรู้ความสามารถในการเตรียมสื่อและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
- ความรู้สามารถและทักษะในการถ่ายทอดท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวทิยาและการพัฒนาการของนักเรียน 
๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหนง่ ด้วยการสัมภาษณ์โดยวิธกีาร 
- ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัตสิ่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างานและสังเกตจากพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าทีจ่ากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา , ความคิดรเิริ่มและ
ปฏิภาณไหวพริบ , มนุษยสมัพันธ์ , ทัศนคติ แรงจูงใจ 

๑๐๐  โดยวิธีสอบสัมภาษณ ์
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