
 

 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท ทัว่ไป 
 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 

                องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    เจ้าพนักงานธรุการปฏิบติังาน 
๑. ความรูท้ีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบดว้ย 

๑.๑ ความรูท้ี'่จ าเป็น,โนงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิซอบ) ระดบั ๑ 
๑.๒ ความรูเ้รือ่งหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิ

ชองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ระดบั ๑ 
๑.๓ ความรูเ้รือ่งงานธุรการและงานสารบรรณ ระดบั ๒ 
๑.๔ ความรูเ้รือ่งกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิซอบ) ระดบั ๑ 
๑.๕ ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้ ระดบั ๑ 

๒. ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
๒.๑ ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ ระดบั ๑ 
๒.๒ ทกัษะการประสานงาน ระดบั ๑ 
๒.๓ ทกัษะการเขยีนหนงัสอืราชการ ระดบั ๑ 
๒.๔ ทกัษะการบรหิารขอ้มลู ระดบั ๑ 

๓. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
๓.๑ สมรรถนะหลกั ๕ สมรรถนะ 

๓.๑.๑ การมูง่ผสลมัฤทธ ระดบั๑ 
๓.๑.๒ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม ระดบั๑ 
๓.๑.๓ ความเชา้ใจในองคก์รและระบบงาน ระดบั๑ 
๓.๑.๔ การบรกิารเป็นเลศิ ระดบั๑ 
๓.๑.๕ การท างานเป็นทมี ระดบั๑ 

๓.๒ สมรรถนะประจ าสายงาน 
๓.๒.๑ การยดึมัน่ในหลกัเกณฑ ์ ระดบั๑ 
๓.๒.๒ การสัง่สมความรูแ้ละความเชีย่วชาญในสายอาชพี ระดบั๑ 

                                   ๓.๒.๓    ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งชองงาน             ระดบั๑ 
 
 
  
 
 



 

 

  
3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส 

าหรบัการปฏบิตังิานในตประกอบดว้ยาแหน่ง 3.1 
สมรรถนะหลกั5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุง่ผลสมัฤทธิ ์ ระดบั1 
3.1.2 การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม ระดบั1 
3.1.3 ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ระดบั1 
3.1.4 การบรกิารเป็นเลศิ ระดบั1 
3.1.5 การท างานเป็นทมี ระดบั1 

3.2  สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การคดิวเิคราะห ์ ระดบั1 
3.2.2 การบรหิารความเสีย่ง ระดบั1 
3.2.3 การยดึมัน่ในหลกัเกณฑ ์ ระดบั1 
3.2.4 การสัง่สมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพีระดบั1 
3.2.5 ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน ระดบั1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 
 



 

 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท  วชิาการ 
เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 

                องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  
จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    เจ้าพนักงานธรุการชาํนาญงาน 
๑. ความรูท้ีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบดว้ย 

๑.๑ ความรูท้ี'่จ าเป็น,ไนงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิซอบ) ระดบั ๒ 
๑.๒ ความรูเ้รือ่งหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิ

ซองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ระดบั ๒ 
๑.๓ ความรูเ้รือ่งงานธุรการและงานสารบรรณ ระดบั ๓ 
๑.๔ ความรูเ้รือ่งกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิซอบ) ระดบั ๒ 
๑.๕ ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้ ระดบั ๒ 

๒. ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
๒.๑ ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ ระดบั ๒ 
๒.๒ ทกัษะการประสานงาน ระดบั ๒ 
๒.๓ ทกัษะการเซยีนหนงัสอืราชการ ระดบั ๒ 

          ๒.๔ ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 
๓. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง ประกอบดว้ย 

๓.๑ สมรรถนะหลกั ๕ สมรรถนะ 
๓.๑.๑ การมุง่ผสลมัฤทธ ระดบั ๒ 
๓.๑.๒ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม ระดบั ๒ 
๓.๑.๓ ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ระดบั ๒ 
๓.๑.๔ การบรกิารเป็นเลศิ ระดบั ๒ 
๓.๑.๕ การท างานเป็นทมี ระดบั ๒ 

๓.๒ สมรรถนะประจ าสายงาน 
๓.๒.๑ การยดึมัน่ในหลกัเกณฑ ์ ระดบั ๒ 
๓.๒.๒ การสัง่สมความรูแ้ละความเชีย่วชาญในสายอาชพี            ระดบั๒ 
๓.๒.๓    ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน             ระดบั
 ๒ 

  

 

 

 



 

 

 

 

 
การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท บรหิารทอ้งถิน่ 
 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 

                องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  
จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส 
๑. ความรูท้ีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบดว้ย 

๑.๑ ความรูท้ี'่จ าเป็น,ในงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิซอบ) ระดบั ๓ 
๑.๒ ความรูเ้รือ่งหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิ

ซองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ระดบั ๒ 
๑.๓ ความรูเ้รือ่งงานธุรการและงานสารบรรณ ระดบั ๓ 
๑.๔ ความรูเ้รือ่งกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิซอบ) ระดบั ๒ 
๑.๕ ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้ ระดบั ๓ 

๒. ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
๒.๑ ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ ระดบั ๒ 
๒.๒ ทกัษะการประสานงาน ระดบั ๒ 
๒.๓ ทกัษะการเซยีนหนงัลอืราชการ ระดบั ๓ 

                           ๒.๔ ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 
๓. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานในต าแหน่ง ประกอบดว้ย 

๓.๑ สมรรถนะหลกั ๕ สมรรถนะ 
๓.๑.๑ การมุง่ผสลมัฤทธ ระดบั ๓ 
๓.๑.๒ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม ระดบั ๓ 
๓.๑.๓ ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ระดบั ๓ 
๓.๑.๔ การบรกิารเป็นเลศิ ระดบั ๓ 
๓.๑.๕ การท างานเป็นทมี ระดบั ๓ 

๓.๒ สมรรถนะประจ าสายงาน 
๓.๒.๑ การยดึมัน่ในหลกัเกณฑ ์ ระดบั ๒ 
๓.๒.๒ การสัง่สมความรูแ้ละความเชีย่วชาญในสายอาชพี   ระดบั ๒ 

                          ๓.๒.๓  ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน     
ระดบั 2         

 

 



 

 

 

 

 

 

 
การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท ทัว่ไป 

 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณการสรรหา  แต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง 
                องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  

จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    เจ้าพนักงานธรุการชาํนาญงาน 
ช่ือ-สกลุ    จ.ส.อ.พงษ์ศกัด์ิ  วงษ์ศรีแก้ว  ตาํแหน่ง 
เจ้าพนักงานธรุการชาํนาญงาน 
 

สมรรถนะสายงาน มี ไม่มี 
ความรูเ้รือ่งหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิ
ซองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

✓  

ความรูเ้รือ่งงานธุรการและงานสารบรรณ ✓  
ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้ ✓  
ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ ✓  
ทกัษะการประสานงาน ✓  
ทกัษะการเซยีนหนงัสอืราชการ ✓  

การมุง่ผสลมัฤทธ ✓  
การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม ✓  
ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ✓  

การยดึมัน่ในหลกัเกณฑ ์ ✓  
การสัง่สมความรูแ้ละความเชีย่วชาญในสายอาชพี ✓  
ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน ✓  



 

 

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


