
 

 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท อ ำนวยกำรทอ้งถิน่ 
 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณกำรสรรหำ  แต่งตัง้และเลื่อนต ำแหน่ง 

                องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักบริหารงานช่าง  ระดบัต้น 
1. คว ำมรูท้ีจ่ประจ ำเป็น ำส ำยง ำน ประกอบดว้ย 

1.1.  คว ำมรูเ้ร ือ่งปรชัญ ำเศรษฐกจิพอเพยีงต ำมแนวพระร ำชด ำ ำรขิองพระบ ำทสมเดจ็ 
 พระเจ ้ำอยูห่วั ระดบั2 

1.2. 
คว ำมรูเ้รือ่งก ำรจดัท ำ ำแผนปฏบิตักิ ำรและแผนยุทธศ ำสตร ์          
ระดบั2 

1.3. คว ำมรูเ้รือ่งก ำรตดิต ำมและประเมนิผล ระดบั2 
1.4. คว ำมรูเ้รือ่งระบบก ำรจดัก ำรองคก์ร ระดบั3 
1.5. คว ำมรูเ้รือ่งก ำรบรหิ ำรคว ำมเสีย่ง ระดบั2 
1.6. คว ำมรูเ้รือ่งก ำรพฒัน ำบุคล ำกร ระดบั2 
1.7. คว ำมรูเ้รือ่งสถ ำนก ำรณ์ภ ำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 
 และสงัคมพืน้ที ่ ระดบั2 
1.8. คว ำมรูเ้รือ่งก ำรจดัก ำรคว ำมรู ้ ระดบั2 
1.9. คว ำมรูเ้รือ่งก ำรท  งบก ำรเงนิและงบประม ำณ ระดบั1 
1.10. คว ำมรูเ้รือ่งก ำรบรหิ ำรทรพัย ำกรบุคคล ระดบั2 
1.11. คว ำมรูเ้รือ่งง ำนธุรก ำรและง ำนส ำรบรรณ ระดบั2 

2. ทกัษะทีจ่ ประจ ำเป็น ำส ำยง ำน ประกอบดว้ย 
2.1 ทกัษะก ำรบรหิ ำรขอ้มลู ระดบั1 
2.2 ทกัษะก ำรใชค้อมพวิเตอร ์ ระดบั1 
2.3 ทกัษะก ำรประส ำนง ำน ระดบั2 
2.4 ทกัษะก ำรบรหิ ำรโครงก ำร ระดบั2 
2.5 ทกัษะในก ำรสื่อส ำร ก ำรน ำ ำเสนอ และถ ่ำยทอดคว ำมรู้ ระดบั1 
2.6 ทกัษะก ำรเขยีนร ำยง ำนและสรปุร ำยง ำน ระดบั1 
2.7 ทกัษะก ำรเขยีนหนงัสอืร ำชก ำร ระดบั2 

3. สมรรถนะทีจ่ ำ ำเป็นส ำ ำหรบัก ำรปฏบิตังิ ำนในตประกอบดว้ย ำแหน่ง 
3.1 สมรรถนะหลกั5 สมรรถนะ  

 3.1.1 ก ำรมุง่ผลสมัฤทธิ ์ ระดบั1 
 3.1.2 ก ำรยดึมัน่ในคว ำมถูกตอ้งและจรยิธรรม ระดบั1 
 3.1.3 คว ำมเข ำ้ใจในองคก์รและระบบง ำน ระดบั1 
 3.1.4 ก ำรบรกิ ำรเป็นเลศิ ระดบั1 
 3.1.5 ก ำรท ำ ำง ำนเป็นทมี ระดบั1 

3.2 สมรรถนะประจ ำ ำผูบ้รหิ ำร 4 สมรรถนะ  
 3.2.1 ก ำรเป็นผูน้ ำ ำในก ำรเปลีย่นแปลง ระดบั1 
 3.2.2 คว ำมส ำม ำรถในก ำรเป็นผูน้ ำ ำ ระดบั1 
 3.2.3 คว ำมส ำม ำรถในก ำรพฒัน ำคน ระดบั1 
 3.2.4 ก ำรคดิเชงิกลยทุธ ์ ระดบั1 



 

 

    
    
    



 

 

 
 
 
3.3  สมรรถนะประจ ำ ำส ำยง ำน  

3.3.1 ก ำรแกไ้ชปญัห ำและด ำ ำเนินก ำรเชงิรกุ ระดบั2 
3.3.2 ก ำรว ำงแผนและก ำรจดัก ำร ระดบั2 
3.3.3 ก ำรสร ้ำงใหเ้กดิก ำรมสี่วนรว่มทุกภ ำคส่วน ระดบั2 
3.3.4 คว ำมเข ำ้ใจพืน้ทีแ่ละก ำรเมอืงทอ้งถิน่ ระดบั2 
3.3.5 สร ำ้งสรรคเ์พื่อประโยชน์ของทอ้งถิน่ ระดบั2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท บรหิำรทอ้งถิน่ 
เพ่ือใช้ประกอบพิจารณกำรสรรหำ  แต่งตัง้และเลื่อนต ำแหน่ง 

                องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักบริหารงานช่าง  ระดบักลาง 
 

1. คว ำมรูท้ีจ่ประจ ำเป็น ำส ำยง ำน ประกอบดว้ย 

1.1. 
คว ำมรูเ้รือ่งปรชัญ ำเศรษฐกจิพอเพยีงต ำมแนวพระร ำช
ด ำ ำรขิองพระบ ำทสมเดจ็ 

 พระเจ ้ำอยูห่วั ระดบั2 
1.2. คว ำมรูเ้รือ่งก ำรจดัท ำ ำแผนปฏบิตักิ ำรและแผนยุทธศ ำสตรร์ะดบั3 
1.3. คว ำมรูเ้รือ่งก ำรตดิต ำมและประเมนิผล ระดบั3 
1.4. คว ำมรูเ้รือ่งระบบก ำรจดัก ำรองคก์ร ระดบั3 
1.5. คว ำมรูเ้รือ่งก ำรบรหิ ำรคว ำมเสีย่ง ระดบั3 
1.6. คว ำมรูเ้รือ่งก ำรพฒัน ำบุคล ำกร ระดบั3 
1.7. คว ำมรูเ้รือ่งสถ ำนก ำรณ์ภ ำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 
 และสงัคมพืน้ที ่ ระดบั3 
1.8. คว ำมรูเ้รือ่งกฎหม ำย(คว ำมรูเ้ฉพ ำะท ำงในง ำนทีร่บัผดิชอบ)ระดบั3 
1.9. คว ำมรูเ้รือ่งก ำรจดัก ำรคว ำมรู ้ ระดบั2 
1.10. คว ำมรูเ้รือ่งก ำรท ำ ำงบก ำรเงนิและงบประม ำณ ระดบั4 
1.11. คว ำมรูเ้รือ่งระบบก ำรบรหิ ำรง ำนก ำรคลงัภ ำครฐัดว้ยระบบ 
 อเิลก็ทรอนิกส(์GFMIS) ระดบั4 
1.12. คว ำมรูเ้รือ่งบญัชแีละระบบบญัช ี ระดบั4 
1.13. คว ำมรูเ้รือ่งก ำรจดัซือ้จดัจ ำ้งและกฎระเบยีบพสัดุ ระดบั3 

2. ทกัษะทีจ่ ประจ ำเป็น ำส ำยง ำน ประกอบดว้ย 
2.1 ทกัษะก ำรบรหิ ำรขอ้มลู ระดบั2 
2.2 ทกัษะก ำรใชค้อมพวิเตอร ์ ระดบั2 
2.3 ทกัษะก ำรประส ำนง ำน ระดบั3 
2.4 ทกัษะก ำรบรหิ ำรโครงก ำร ระดบั3 
2.5 ทกัษะในก ำรสื่อส ำร ก ำรน ำ ำเสนอ และถ ่ำยทอดคว ำมรู้ ระดบั2 
2.6 ทกัษะก ำรเขยีนร ำยง ำนและสรปุร ำยง ำน ระดบั2 
2.7 ทกัษะก ำรเขยีนหนงัสอืร ำชก ำร ระดบั3 

1. สมรรถนะทีจ่เป็นส ำ ำ ำหรบัก ำรปฏบิตังิ ำนในต ประกอบดว้ย ำแหน่ง 
3.1 สมรรถนะหลกั5 สมรรถนะ  

 3.1.1 ก ำรมุง่ผลสมัฤทธิ ์ ระดบั2 
 3.1.2 ก ำรยดึมัน่ในคว ำมถูกตอ้งและจรยิธรรม ระดบั2 
 3.1.3 คว ำมเข ำ้ใจในองคก์รและระบบง ำน ระดบั2 
 3.1.4 ก ำรบรกิ ำรเป็นเลศิ ระดบั2 
 3.1.5 ก ำรท ำ ำง ำนเป็นทมี ระดบั2 

3.2 สมรรถนะประจ ผูบ้รหิ ำร 4 สมรรถนะ  



 

 

 3.2.1 ก ำรเป็นผูน้ ำ ำในก ำรเปลีย่นแปลง ระดบั2 
 3.2.2 คว ำมส ำม ำรถในก ำรเป็นผูน้ ำ ำ ระดบั2 
    
 3.2.3 คว ำมส ำม ำรถในก ำรพฒัน ำคน ระดบั2 
 3.2.4 ก ำรคดิเชงิกลยทุธ ์ ระดบั2 
 3.3    สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
 3.3.1 ก ำรแกไ้ชปญัห ำและด ำ ำเนินก ำรเชงิรกุ    ระดบั3 
 3.3.2 ก ำรว ำงแผนและก ำรจดัก ำร    ระดบั3 
 3.3.3 ก ำรสร ้ำงใหเ้กดิก ำรมสี่วนรว่มทุกภ ำคส่วน    ระดบั3 
 3.3.4 คว ำมเข ำ้ใจพืน้ทีแ่ละก ำรเมอืงทอ้งถิน่    ระดบั3 
 3.3.5 สร ำ้งสรรคเ์พื่อประโยชน์ของทอ้งถิน่    ระดบั3 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    



 

 

การกาํหนดสมรรถนะ (competency) ประเภท บรหิำรทอ้งถิน่ 
 เพ่ือใช้ประกอบพิจารณกำรสรรหำ  แต่งตัง้และเลื่อนต ำแหน่ง 

                องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลขมุเงนิ อาํเภอเมอืงยโสธร  
จงัหวดัยโสธร 

ตาํแหน่ง    นักบริหารงานช่าง  ระดบัต้น 
ช่ือ-สกลุ    นายชัน้สงู   เผ่าเพง็  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองช่าง  ระดบัต้น 
 

สมรรถนะสายงาน มี ไม่มี 
คว ำมรูเ้รือ่งก ำรจดัท ำ ำแผนปฏบิตักิ ำรและแผนยุทธศ ำสตร ์           ✓  
คว ำมรูเ้รือ่งก ำรตดิต ำมและประเมนิผล ✓  
คว ำมรูเ้รือ่งระบบก ำรจดัก ำรองคก์ร ✓  

คว ำมรูเ้รือ่งก ำรบรหิ ำรคว ำมเสีย่ง ✓  
คว ำมรูเ้รือ่งก ำรพฒัน ำบุคล ำกร ✓  
ควำมรูเ้รือ่งสถ ำนก ำรณ์ภ ำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกจิ ✓  

สมรรถนะหลกั5 สมรรถนะ   

ก ำรมุง่ผลสมัฤทธิ ์ ✓  
ก ำรยดึมัน่ในคว ำมถูกตอ้งและจรยิธรรม ✓  
คว ำมเข ำ้ใจในองคก์รและระบบง ำน ✓  

ก ำรบรกิ ำรเป็นเลศิ ✓  
ก ำรท ำ ำง ำนเป็นทมี ✓  

สมรรถนะประจ ำําผูบ้ริหาํร 4 สมรรถนะ   
ก ำรเป็นผูน้ ำ ำในก ำรเปลีย่นแปลง ✓  
คว ำมส ำม ำรถในก ำรเป็นผูน้ ำ ำ ✓  
คว ำมส ำม ำรถในก ำรพฒัน ำคน ✓  

ก ำรคดิเชงิกลยทุธ ์ ✓  
สมรรถนะประจาํสายงาน   
ก ำรแกไ้ชปญัห ำและด ำ ำเนินก ำรเชงิรกุ ✓  
ก ำรว ำงแผนและก ำรจดัก ำร ✓  

ก ำรสร ้ำงใหเ้กดิก ำรมสี่วนรว่มทุกภ ำคส่วน ✓  

คว ำมเข ำ้ใจพืน้ทีแ่ละก ำรเมอืงทอ้งถิน่ ✓  
สร ำ้งสรรคเ์พื่อประโยชน์ของทอ้งถิน่ ✓  

   
   



 

 

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


