
 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท วชิาการ 
 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 

                องคก์ารบรหิารส่วนต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักพฒันาชุมชนปฏิบติัการ 
๑. ความรูท้ีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบดว้ย 

๑.๑ ความรูท้ี'่จ าเป็น,โนงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิขอบ) ระดบั ๑ 
๑.๒ ความรูเ้รือ่งกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิขอบ) ระดบั ๑ 
๑.๓ ความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ระดบั ๑ 
๑.๔ ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้ ระดบั ๑ 
๑.๕ ความรูเ้รือ่งระบบการจดัการองคก์ร ระดบั ๑ 
๑.๖ ความรูเ้รือ่งงานธุรการและงานสารบรรณ ระดบั ๑ 
๑.๗ ความรูท้ ัว่ไปเรือ่งขมุซน ระดบั ๑ 
๑.๘ ความรูเ้รือ่งการจดัท าแผนปฏบิตักิารและแผนยทุธศาสตร์ ระดบั ๑ 
๑.๙ ความรูเ้รือ่งสื่อสารสาธารณะ ระดบั ๒ 

๒. ทกัษะทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบดว้ย 
๒.๑ ทกัษะการบรหิารขอ้มลู ระดบั ๑ 
๒.๒ ทกัษะการไขค้อมพวิเตอร ์ ระดบั ๑ 
๒.๓ ทกัษะการประสานงาน ระดบั ๑ 
๒.๔ ทกัษะการบรหิารโครงการ ระดบั ๑ 
๒.๕ ทกัษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู ้ ระดบั ๑ 
๒.๖ ทกัษะการเขยีนรายงานและสรปุรายงาน ระดบั ๑ 
๒.๗ ทกัษะการเขยีนหนงัสอืราชการ ระดบั ๑ 
 

๓. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
๓.๑ สมรรถนะหลกั ๕ สมรรถนะ 

 
3.1.1 การมุง่ผลสมัฤทธิ ์ 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 าสายงาน  
3.2.1 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชพี ระดบั2 
3.2.2 การคดิวเิคราะห ์ ระดบั2 
3.2.3 การสัง่สมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพีระดบั2 
3.2.4 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน ระดบั2 



 

3.2.5 จติส านึกและรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ระดบั2 
 

 



 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท  วชิาการ 
เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 

                องคก์ารบรหิารส่วนต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักพฒันาชุมชนชาํนาญการ 
๑. ความรูท้ีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบดว้ย 

๑.๑ ความรูท้ีจ่ าเป็นในงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิซอบ) ระดบั ๒ 
๑.๒ ความรูเ้รือ่งกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิซอบ) ระดบั ๒ 
๑.๓ ความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราซด าร ิ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ระดบั ๒ 
๑.๔ ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้ ระดบั ๒ 
๑.๔ ความรูเ้รือ่งระบบการจดัการองคก์ร ระดบั ๒ 
๑.๖ ความรูเ้รือ่งงานธุรการและงานสารบรรณ ระดบั ๒ 
๑.๗ ความรูท้ ัว่ไปเรือ่งชุมซน ระดบั ๒ 
๑.๘ ความรูเ้รือ่งการจดัท าแผนปฏบิตักิารและแผนยทุธศาสตร ์ ระดบั ๒ 
๑.๙ ความรูเ้รือ่งสื่อสารสาธารณะ ระดบั ๓ 
๒. ทกัษะทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบดว้ย 
๒.๑ ทกัษะการบรหิารขอ้มลู ระดบั ๒ 
๒.๒ ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ ระดบั ๒ 
๒.๓ ทกัษะการประสานงาน ระดบั ๒ 
๒.๔ ทกัษะการบรหิารโครงการ ระดบั ๒ 
๒.๕ ทกัษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู ้ ระดบั ๒ 
๒.๖ ทกัษะการเขยีนรายงานและสรปุรายงาน ระดบั ๒ 
๒.๗ ทกัษะการเขยีนหนงัสอืราชการ ระดบั ๒ 

  ๓. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
สมรรถนะหลกั5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุง่ผลสมัฤทธิ ์ 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 าสายงาน  
3.2.1 การแกไ้ขปญัหาแบบมอือาชพี ระดบั2 
3.2.2 การคดิวเิคราะห ์ ระดบั2 
3.2.3 การสัง่สมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพีระดบั2 
3.2.4 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน ระดบั2 
3.2.5 จติส านึกและรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ระดบั2 



 

 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท บรหิารทอ้งถิน่ 
 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 

                องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  
จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักพฒันาชุมชนชาํนาญการพิเศษ 
๑. ความรูท้ีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบดว้ย 

๑.๑ ความรูท้ี'่จ าเป็น,โนงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิซอบ) ระดบั ๓ 
๑.๒ ความรูเ้รือ่งกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิซอบ) ระดบั ๒ 
๑.๓ ความรูเ้รือ่งปรซัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราซด าร ิ

ซองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ระดบั ๓ 
๑.๔ ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้ ระดบั ๓ 
๑.๕ ความรูเ้รือ่งระบบการจดัการองคก์ร ระดบั ๓ 
๑.๖ ความรูเ้รือ่งงานธุรการและงานสารบรรณ ระดบั ๒ 
๑.๗ ความรูท้ ัว่ไปเรือ่งชุมซน ระดบั ๓ 
๑.๘ ความรูเ้รือ่งการจดัท าแผนปฏบิตักิารและแผนยทุธศาสตร์ ระดบั ๓ 
๑.๙ ความรูเ้รือ่งสื่อสารสาธารณะ ระดบั ๔ 

๒. ทกัษะทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบดว้ย 
๒.๑ ทกัษะการบรหิารขอ้มลู ระดบั ๓ 
๒.๒ ทกัษะการใขค้อมพวิเตอร ์ ระดบั ๓ 
๒.๓ ทกัษะการประสานงาน ระดบั ๓ 
๒.๔ ทกัษะการบรหิารโครงการ ระดบั ๓ 
๒.๕ ทกัษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู ้ ระดบั ๓ 
๒.๖ ทกัษะการเซยีนรายงานและสรปุรายงาน ระดบั ๓ 
๒.๗ ทกัษะการเซยีนหนงัสอืราซการ ระดบั ๓ 

๓. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง 
ประกอบดว้ย ๓.๑ สมรรถนะหลกั ๕ สมรรถนะ 

๓.๑.๑ การมูง่ผสลมัฤทธ ระดบั๓ 
๓.๑.๒ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม ระดบั๓ 
๓.๑.๓ ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ระดบั๓ 
๓.๑.๔ การบรกิารเป็นเลศิ ระดบั๓ 
๓.๑.๕ การท างานเป็นทมี ระดบั๓ 

๓.๒ สมรรถนะประจ าสายงาน 
๓.๒.๑ การคดิวเิคราะห ์ ระดบั๓ 
๓.๒.๒ การสัง่สมความรูแ้ละความเซยีวซาญในสายอาซพี ระดบั๓ 
๓.๒.๓ การใหค้วามรูแ้ละสรา้งสมัพนัธ ์ ระดบั๓ 
๓.๒.๔ ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งซองงาน ระดบั๓ 

                                  ๓.๒.๕     ศลิปะการโน้มน้าวจงูใจ                                  ร ะ ดั บ ๓



 

 



 

 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท วชิาการ 
 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 

                องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  
จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักพฒันาชุมชนชาํนาญการ 
ช่ือ-สกลุ    นางนิษกร  เศิกศิริ  ตาํแหน่ง นักพฒันาชุมชนชาํนาญการ 
 

สมรรถนะสายงาน มี ไม่มี 
ความรูท้ีจ่ าเป็นในงาน ✓  
ความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ✓  
ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้ ✓  

ความรูเ้รือ่งงานธุรการและงานสารบรรณ ✓  

ทกัษะการบรหิารขอ้มลู ✓  
ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ ✓  
ทกัษะการประสานงาน ✓  

ทกัษะการบรหิารโครงการ ✓  

ทกัษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ✓  
ทกัษะการเขยีนรายงานและสรปุรายงาน ✓  
ทกัษะการใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ ✓  

การมุง่ผลสมัฤทธิ ์ ✓  
การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม ✓  
ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ✓  

การบรกิารเป็นเลศิ ✓  
การท างานเป็นทมี ✓  
การแกไ้ขปญัหาและด าเนินการเชงิรกุ ✓  
การคดิวเิคราะห ์ ✓  
การสัง่สมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี ✓  
ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน ✓  

   
   



 

 



 

 

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


