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คุณสมบัติที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยกำร
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
อ.ก.พ.สำนักงำนปลั ดกระทรวงมหำดไทย ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม
2565 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบก ำหนดคุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ในต ำแหน่ ง ประเภทอ ำนวยกำร
ของส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงมหำดไทย ซึ่ งเป็ น ไปตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้ ว ยกำรย้ ำย กำรโอน หรือ กำรเลื่ อ น
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำแหน่งประเภทอำนวยกำร
ในหรือต่ำงกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรย้ำย กำรโอน หรือกำรเลื่อนข้ำ รำชกำรพลเรือนสำมัญ เพื่อแต่งตั้ง
ให้ ดำรงตำแหน่ ง ประเภทอำนวยกำร และด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร 1006/ว 9 ล งวั น ที่ 20 เมษำยน 2565
เรื่อง แก้ไขและซักซ้อมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรย้ำย กำรโอน หรือกำรเลื่อนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ประกอบมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งประเภทอำนวยกำร
ของสำนักงำน ก.พ. โดยผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย จะต้องเป็น
ผู้มีควำมรู้หรือทักษะที่มีควำมจำเป็นหรือจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยกำร
เกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงำน ตัดสินใจ และแก้ปัญหำเกี่ยวกับงำน ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ความรู้หรือทักษะด้านแผนงาน
(1) กำรวำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน เพื่อกำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน
ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร
(2) กำรบู รณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้ เป็นไปตำมเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
(3) กำรติดตำม เร่งรัด กำรดำเนิน กิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก
ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
2. ความรู้หรือทักษะด้านบริหารงาน
(1) กำรกำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
(2) กำรมอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่อ งต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่
กำหนด
(3) กำรวินิ จฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญ หำ
ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
(4) กำรอำนวยกำร กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
(5) กำรชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำนต่ำง ๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในฐำนะ
ผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
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-23. ความรู้หรือทักษะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) กำรจั ด ระบบงำนและอั ต รำก ำลั งเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ในหน่ ว ยงำนที่ มี ค วำมหลำกหลำยทั้ งในเชิ ง ปริ ม ำณ
และคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ
(2) กำรติดตำมและประเมิน ผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ บัญ ชำ เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
(3) กำรให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้เกิด
ควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
(4) กำรปรับ ปรุง หรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อพัฒ นำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
4. ความรู้หรือทักษะด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(1) กำรวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่ต้องรับผิ ดชอบสูง เพื่อให้ สอดคล้อง
กับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
(2) กำรติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำก เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
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กองกำรเจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

