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คุณสมบัติที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยกำร
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
อ.ก.พ.สานักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2565 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบก าหนดคุ ณ สมบั ติ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการ
ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง เป็ นไปตามกฎ ก.พ. ว่า ด้ ว ยการย้า ย การโอน หรื อ การเลื่ อ น
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทอานวยการ
ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้า ราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้ง
ให้ ดารงตาแหน่ ง ประเภทอานวยการ และด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร 1006/ว 9 ล งวั น ที่ 20 เมษายน 2565
เรื่อง แก้ไขและซักซ้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ประกอบมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งประเภทอานวยการ
ของสานักงาน ก.พ. โดยผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะต้องเป็น
ผู้มีความรู้หรือทักษะที่มีความจาเป็นหรือจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งประเภทอานวยการ
เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับงาน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความรู้หรือทักษะด้านแผนงาน
(1) การวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ
(2) การบูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานตามที่กาหนด
(3) การติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
2. ความรู้หรือทักษะด้านบริหารงาน
(1) การกาหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(2) การมอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนด
(3) การวินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็นปัญหา
ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดาเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(4) การอานวยการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
(5) การชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานต่าง ๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะ
ผู้มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ
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-23. ความรู้หรือทักษะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) การจั ด ระบบงานและอั ต ราก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณ
และคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
(2) การติดตามและประเมิน ผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(3) การให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้เกิด
ความสามารถ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
(4) การปรับ ปรุง หรื อหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดาเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
4. ความรู้หรือทักษะด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(1) การวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสู ง เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
(2) การติ ด ตาม ตรวจสอบการใช้ ท รั พ ยากรและงบประมาณจ านวนมาก เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

