
 

 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท วชิาการ 
 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 

                องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  
จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักทรพัยากรบคุคลปฏิบติัการ 
1. ความรูท้ีจ่ำ าเป็นประจำ าสายงาน  ประกอบดว้ย   

 1.1 ความรูท้ีจ่ าเป็นในงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ)  ระดบั 1  

 1.2 ความรูเ้รือ่งกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ)  
1.3 ความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด ารขิอง  

ระดบั 1  

  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั         ระดบั 1  

 1.4 ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้        ระดบั 1  

 1.5 ความรูเ้รือ่งระบบการจดัการองคก์ร        ระดบั 1  

 1.6 ความรูเ้รือ่งงานธุรการและงานสารบรรณ      ระดบั 1  

 1.7 ความรูเ้รือ่งการบรหิารทรพัยากรบุคคล       ระดบั 2  

 1.8 ความรูเ้รือ่งการพฒันาบุคลากร         ระดบั 2  

2.  ทกัษะทีจ่าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบดว้ย   

 2.1 ทกัษะการบรหิารขอ้มลู          ระดบั 1  

 2.2 ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์         ระดบั 1  

 2.3 ทกัษะการประสานงาน           ระดบั 1  

 2.4 ทกัษะการบรหิารโครงการ          ระดบั 1  

 2.5 ทกัษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู ้   ระดบั 1  

 2.6 ทกัษะการเขยีนรายงานและสรปุรายงาน       ระดบั 1  

 2.7 ทกัษะการเขยีนหนงัสอืราชการ         ระดบั 1  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

3.  สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง  ประกอบดว้ย   

 3.1 สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ            

  3.1.1 การมุง่ผลสมัฤทธิ ์         ระดบั 2  

  3.1.2 การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม    ระดบั 1  

  3.1.3 ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน      ระดบั 1  

  3.1.4 การบรกิารเป็นเลศิ         ระดบั 1  

  3.1.5 การท างานเป็นทมี          
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  

ระดบั 1  

  3.2.1 การแกไ้ขปญัหาและด าเนินการเชงิรกุ     ระดบั 1  

  3.2.2 การคดิวเิคราะห ์         ระดบั 1  

 3.2.3 การสัง่สมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี  ระดบั 1  

 3.2.4 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน  ระดบั 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 



 

 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท  วชิาการ 
เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 

                องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักทรพัยากรบคุคลชาํนาญการ 
1. ความรูท้ีจ่ประจาเป็นาสายงาน ประกอบดว้ย 

1.1 ความรูท้ีจ่ าเป็นในงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ)ระดบั2 

1.2 
ความรูเ้รือ่งกฎหมาย 
(ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ) ระดบั2 

1.3 ความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด ารขิอง 
 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ระดบั2 

1.4 ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้ ระดบั2 
1.5 ความรูเ้รือ่งระบบการจดัการองคก์ร ระดบั2 
1.6 ความรูเ้รือ่งงานธุรการและงานสารบรรณ ระดบั2 
1.7 ความรูเ้รือ่งการบรหิารทรพัยากรบุคคล ระดบั3 
1.8 ความรูเ้รือ่งการพฒันาบุคลากร ระดบั3 

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

3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในตประกอบดว้ยาแหน่ง 
3.1  สมรรถนะหลกั5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุง่ผลสมัฤทธิ ์ ระดบั3 
3.1.2 การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม ระดบั2 
3.1.3 ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ระดบั2 
3.1.4 การบรกิารเป็นเลศิ ระดบั2 
3.1.5 การท างานเป็นทมี ระดบั2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 

 
 

3.2  สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การแกไ้ขปญัหาและด าเนินการเชงิรกุ ระดบั2 
3.2.2 การคดิวเิคราะห ์ ระดบั2 
3.2.3 การสัง่สมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี ระดบั2 
3.2.4 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน ระดบั2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท บรหิารทอ้งถิน่ 
 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 

                องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  
จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักทรพัยากรบคุคลชาํนาญการพิเศษ 
1. ความรูท้ีจ่ประจาเป็นาสายงาน ประกอบดว้ย 

1.1  ความรูท้ีจ่ าเป็นในงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ)ระดบั3 

1.2 
ความรูเ้รือ่งกฎหมาย 
(ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ) ระดบั3 

1.3 ความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด ารขิอง 
 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ระดบั3 

1.4 ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้ ระดบั3 
1.5 ความรูเ้รือ่งระบบการจดัการองคก์ร ระดบั3 
1.6 ความรูเ้รือ่งงานธุรการและงานสารบรรณ ระดบั3 
1.7 ความรูเ้รือ่งการบรหิารทรพัยากรบุคคล ระดบั4 
1.8 ความรูเ้รือ่งการพฒันาบุคลากร ระดบั4 

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

3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส 
าหรบัการปฏบิตังิานในตประกอบดว้ยาแหน่ง 3.1 
สมรรถนะหลกั5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุง่ผลสมัฤทธิ ์ ระดบั4 
3.1.2 การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม ระดบั3 
3.1.3 ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ระดบั3 
3.1.4 การบรกิารเป็นเลศิ ระดบั3 
3.1.5 การท างานเป็นทมี ระดบั3 



 

 

3.2  สมรรถนะประจ าสายงาน  

3.2.1 การแกไ้ขปญัหาและด าเนินการเชงิรกุ ระดบั3 
3.2.2 การคดิวเิคราะห ์ ระดบั3 

3.2.3 
   การสัง่สมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี         
ระดบั3 

3.2.4 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดบั3 
 
 
 
 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท วชิาการ 
 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 

                องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  
จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักทรพัยากรบคุคลชาํนาญการ 
ช่ือ-สกลุ    นางเพญ็พรรณ  ชาลีวรรณ   ตาํแหน่ง 
นักทรพัยากรบคุคลชาํนาญการ 
 

สมรรถนะสายงาน มี ไม่มี 
ความรูท้ีจ่ าเป็นในงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ)ระดบั2 ✓  

ความรูเ้รือ่งกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ) ✓  
ความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด ารขิอง ✓  
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ✓  

ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้ ✓  
ความรูเ้รือ่งระบบการจดัการองคก์ร ✓  

ความรูเ้รือ่งงานธุรการและงานสารบรรณ ✓  

ความรูเ้รือ่งการบรหิารทรพัยากรบุคคล ✓  
ความรูเ้รือ่งการพฒันาบุคลากร ✓  
ทกัษะการบรหิารขอ้มลู ✓  
ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ ✓  
ทกัษะการประสานงาน ✓  

ทกัษะการบรหิารโครงการ ✓  
ทกัษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ✓  
ทกัษะการเขยีนรายงานและสรปุรายงาน ✓  

ทกัษะการเขยีนหนงัสอืราชการ ✓  

การมุง่ผลสมัฤทธิ ์ ✓  



 

 

การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม ✓  
ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ✓  

การบรกิารเป็นเลศิ ✓  
การท างานเป็นทมี ✓  
การแกไ้ขปญัหาและด าเนินการเชงิรกุ ✓  

การคดิวเิคราะห ์ ✓  

การสัง่สมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี ✓  
ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน ✓  

   
   



 

 

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


