
 

 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท บรหิารทอ้งถิน่ 
 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 

                องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  
จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักบริหารงานท้องถ่ิน  ระดบัต้น 
1. ความรูท้ีจ่ประจาเป็นาสายงาน ประกอบดว้ย 

1.1.  ความรูเ้รื่องปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิ
 ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ระดบั 2 

1.2. 
ความรูเ้รื่องการจดัท าแผนปฏบิตักิารและแผนยุทธศาสตร ์                     ระดบั 
2 

1.3. ความรูเ้รื่องการตดิตามและประเมนิผล ระดบั2 
1.4. ความรูเ้รื่องระบบการจดัการองคก์ร ระดบั3 
1.5. ความรูเ้รื่องการบรหิารความเสีย่ง ระดบั2 
1.6. ความรูเ้รื่องการบรหิารทรพัยากรบุคคล ระดบั2 
1.7. ความรูเ้รื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกจิ  
 และสงัคมพืน้ที ่ ระดบั2 

1.8. 
ความรูเ้รื่องกฎหมาย(ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ)                      
ระดบั2 

1.9. ความรูท้ ัว่ไปเรื่องชุมชน ระดบั2 
1.10. ความรูเ้รื่องการจดัการความรู ้ ระดบั2 
1.11. ความรูเ้รื่องการท างบการเงนิและงบประมาณ ระดบั2 
1.12. ความรูเ้รื่องการพฒันาบุคลากร ระดบั2 
1.13. ความรูเ้รื่องการสือ่สารสาธารณะ ระดบั2 

2. ทกัษะทีจ่ ประจาเป็นาสายงาน ประกอบดว้ย 
2.1 ทกัษะการบรหิารขอ้มลู ระดบั1 
2.2 ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ ระดบั1 
2.3 ทกัษะการประสานงาน ระดบั2 
2.4 ทกัษะการบรหิารโครงการ ระดบั2 
2.5 ทกัษะในการสือ่สาร การน าเสนอและถ่ายทอดความรู ้ ระดบั1 
2.6 ทกัษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน ระดบั1 
2.7 ทกัษะการเขยีนหนงัสอืราชการ ระดบั2  

3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในตประกอบดว้ยาแหน่ง 3.1 
สมรรถนะหลกั5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุ่งผลสมัฤทธิ ์ ระดบั2 
3.1.2 การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม ระดบั2 
3.1.3 ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ระดบั2 
3.1.4 การบรกิารเป็นเลศิ ระดบั2 
3.1.5 การท างานเป็นทมี ระดบั2 

3.2  สมรรถนะประจ ผูบ้รหิาร 4 สมรรถนะ  

3.2.1 การเป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลง ระดบั2 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผูน้ า ระดบั2 



 

 

3.2.3 ความสามารถในการพฒันาคน ระดบั2 
3.2.4 การคดิเชงิกลยุทธ ์ ระดบั2 



 

 

 
3.3  สมรรถนะประจ าสายงาน  

3.3.1 การก ากบัตดิตามอย่างสม ่าเสมอ ระดบั2 
3.3.2 การแกไ้ขปญัหาอย่างมอือาชพี ระดบั2 
3.3.3 สรา้งสรรคเ์พื่อประโยชน์ของทอ้งถิน่ ระดบั2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท บรหิารทอ้งถิน่ 
 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 

                องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักบริหารงานท้องถ่ิน  ระดบักลาง 
1. ความรูท้ีจ่ประจาเป็นาสายงาน ประกอบดว้ย 

1.1. ความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็ 
 พระเจา้อยูห่วั ระดบั2 
1.2. ความรูเ้รือ่งการจดัท าแผนปฏบิตักิารและแผนยทุธศาสตร์ ระดบั4 
1.3. ความรูเ้รือ่งการตดิตามและประเมนิผล ระดบั3 
1.4. ความรูเ้รือ่งระบบการจดัการองคก์ร ระดบั4 
1.5. ความรูเ้รือ่งการบรหิารความเสี่ยง ระดบั3 
1.6. ความรูเ้รือ่งการบรหิารทรพัยากรบุคคล ระดบั3 
1.7. ความรูเ้รือ่งสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 
 และสงัคมพืน้ที ่ ระดบั3 
1.8. ความรูเ้รือ่งกฎหมาย(ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ)          ระดบั3 
1.9. ความรูท้ ัว่ไปเรือ่งชุมชน ระดบั3 
1.10. ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้ ระดบั3 
1.11. ความรูเ้รือ่งการท างบการเงนิและงบประมาณ ระดบั2 
1.12. ความรูเ้รือ่งการพฒันาบุคลากร ระดบั 3 
1.13. ความรูเ้รือ่งการสื่อสารสาธารณะ ระดบั3 

2. ทกัษะทีจ่ ประจาเป็นาสายงาน ประกอบดว้ย 
2.1 ทกัษะการบรหิารขอ้มลู ระดบั2 
2.2 ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ ระดบั2 
2.3 ทกัษะการประสานงาน ระดบั3 
2.4 ทกัษะการบรหิารโครงการ ระดบั3 
2.5 ทกัษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดบั2 
2.6 ทกัษะการเขยีนรายงานและสรปุรายงาน ระดบั2 
2.7 ทกัษะการเขยีนหนงัสอืราชการ ระดบั3  

3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในตประกอบดว้ยาแหน่ง 
3.1 สมรรถนะหลกั5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุง่ผลสมัฤทธิ ์ ระดบั3 
3.1.2 การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม ระดบั3 
3.1.3 ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ระดบั3 
3.1.4 การบรกิารเป็นเลศิ ระดบั3 
3.1.5 การท างานเป็นทมี ระดบั3 



 

 

 
 
 
 
   

   

3.2  สมรรถนะประจำ าผูบ้รหิาร 4 สมรรถนะ  

3.2.1 การเป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลง ระดบั2 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผูน้ า ระดบั2 
3.2.3 ความสามารถในการพฒันาคน ระดบั2 
3.2.4 การคดิเชงิกลยทุธ ์ ระดบั2 

 
 
 
 
 
 
   

3.3  สมรรถนะประจำ าสายงาน  

3.3.1 การก ากบัตดิตามอย่างสม ่าเสมอ ระดบั3 
3.3.2 การแกไ้ขปญัหาอย่างมอือาชพี ระดบั3 
3.3.3 สรา้งสรรคเ์พื่อประโยชน์ของทอ้งถิน่ ระดบั3 



 

 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท บรหิารทอ้งถิน่ 
 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 

                องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักบริหารงานท้องถ่ิน  ระดบัสงู 
1. ความรูท้ีจ่ประจาเป็นาสายงาน ประกอบดว้ย 

1.1. ความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็ 
 พระเจา้อยูห่วั ระดบั3 
1.2. ความรูเ้รือ่งการจดัท าแผนปฏบิตักิารและแผนยทุธศาสตรร์ะดบั4 
1.3. ความรูเ้รือ่งการตดิตามและประเมนิผล ระดบั3 
1.4. ความรูเ้รือ่งระบบการจดัการองคก์ร ระดบั4 
1.5. ความรูเ้รือ่งการบรหิารความเสีย่ง ระดบั3 
1.6. ความรูเ้รือ่งการบรหิารทรพัยากรบุคคล ระดบั3 
1.7. ความรูเ้รือ่งสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 
 และสงัคมพืน้ที ่ ระดบั3 
1.8. ความรูเ้รือ่งกฎหมาย(ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ)ระดบั3 
1.9. ความรูท้ ัว่ไปเรือ่งชุมชน ระดบั3 
1.10. ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้ ระดบั3 
1.11. ความรูเ้รือ่งการท างบการเงนิและงบประมาณ ระดบั3 
1.12. ความรูเ้รือ่งการพฒันาบุคลากร ระดบั3 
1.13. ความรูเ้รือ่งการสื่อสารสาธารณะ ระดบั3 

2. ทกัษะทีจ่ ประจาเป็นาสายงาน ประกอบดว้ย 
2.1 ทกัษะการบรหิารขอ้มลู ระดบั2 
2.2 ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ ระดบั2 
2.3 ทกัษะการประสานงาน ระดบั4 
2.4 ทกัษะการบรหิารโครงการ ระดบั4 
2.5 ทกัษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดบั3 
2.6 ทกัษะการเขยีนรายงานและสรปุรายงาน ระดบั3 
2.7 ทกัษะการเขยีนหนงัสอืราชการ ระดบั3  

3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต 
าแหน่งประกอบดว้ย 3.1 สมรรถนะหลกั5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุง่ผลสมัฤทธิ ์ ระดบั4 
3.1.2 การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม ระดบั4 
3.1.3 ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ระดบั4 
3.1.4 การบรกิารเป็นเลศิ ระดบั4 
3.1.5 การท างานเป็นทมี ระดบั4 

3.2  สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 4 สมรรถนะ  

3.2.1 การเป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลง ระดบั 4 
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผูน้ า ระดบั4 
3.2.3 ความสามารถในการพฒันาคน ระดบั4 



 

 

3.2.4 การคดิเชงิกลยทุธ ์ ระดบั4 
3.2.5 สมรรถนะประจ าสายงาน  

3.2.6 การก ากบัตดิตามอย่างสม ่าเสมอ ระดบั 

3.2.7 การแกไ้ขปญัหาอย่างมอือาชพี ระดบั 
3.2.8 สรา้งสรรคเ์พื่อประโยชน์ของทอ้งถิน่ ระดบั 



 

 

 
การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท บรหิารทอ้งถิน่ 
 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 

                องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  
จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักบริหารงานท้องถ่ิน  ระดบัต้น 
ช่ือ-สกลุ    นายเสก   บรรจทุรพัย ์ ตาํแหน่ง รองปลดั อบต. ระดบัต้น 

 
สมรรถนะสายงาน มี ไม่มี 

ความรูเ้รื่องระบบการจดัการองคก์ร ✓  
ความรูเ้รื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกจิ ✓  
ความรูเ้รื่องการบรหิารความเสีย่ง  ✓ 
ความรูเ้รื่องกฎหมาย(ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ ✓  
ความรูท้ ัว่ไปเรื่องชุมชน ✓  
ความรูเ้รื่องการพฒันาบุคลากร ✓  
ทกัษะการบรหิารขอ้มลู ✓  
ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ ✓  
ทกัษะในการสือ่สาร การน าเสนอและถ่ายทอดความรู ้ ✓  



 

 

 
การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท นกับรหิารทอ้งถิน่ 

 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 
                องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  

จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักบริหารงานท้องถ่ิน  ระดบักลาง 
ช่ือ-สกลุ    นายแมน   สนุทรา    ตาํแหน่ง ปลดั อบต. ระดบักลาง 

 
สมรรถนะสายงาน มี ไม่มี 

ความรูเ้รื่องระบบการจดัการองคก์ร ✓  
ความรูเ้รื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกจิ ✓  
ความรูเ้รื่องการบรหิารความเสีย่ง ✓  
ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้ ✓  
ความรูเ้รือ่งการท างบการเงนิและงบประมาณ ✓  

ความรูเ้รือ่งการพฒันาบุคลากร ✓  
ความรูเ้รือ่งการสื่อสารสาธารณะ ✓  
ความรูท้ ัว่ไปเรื่องชุมชน ✓  
ความรูเ้รื่องการพฒันาบุคลากร ✓  
ทกัษะการบรหิารขอ้มลู ✓  
ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ ✓  
ทกัษะในการสือ่สาร การน าเสนอและถ่ายทอดความรู ้ ✓  

 



 

 

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


