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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

SOP-ยผ-02 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เร่ือง  

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี กระทรวงยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

จัดทำโดย ตรวจสอบโดย กำกับดูแลโดย 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หรือหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

หรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลหน่วยงาน 

วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 
รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร 

วันที่บังคับใช้ แก้ไขครั้งท่ี รายละเอียด 
24 กุมภาพันธ์ 2565 00 ออกเอกสารครั้งแรก 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ หรือการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการ รวมทั้งบุคลากรอื่น ๆ ที่มีความสนใจทราบและเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1.2 เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผน     
     ปฏิบัติราชการ 
1.3 เพ่ือให้การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

2. ขอบเขต   

กระบวนการการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของกระทรวงยุติธรรม/สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ครอบคลุมขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติราชการฯ ดังนี้ 

1. การเตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินงาน 
2. การออกแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. การสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ 
4. การจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 
5. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปีต่อบุคลากรในองค์กร 

3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้กระทรวงยุติธรรมสามารถสนองตอบต่อ
นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของรัฐบาล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 

ความต้องการ/คาดหวังของ
ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- บุคลากรด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ได้รับการพัฒนาความรู้ 
สมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ  
5 ปี และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
4) แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ใน
ส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรี  ของ สศช. (คู่มือ) 
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ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่ง
ปรับปรุง 

มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
การสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ  
ระยะ  5 ปี ของกระทรวงยุติธรรม/
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

ความสำเร็จของการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. xxxx – xxxx) ของกระทรวง
ยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 
 

 

5. ระบบติดตามประเมินผล 

ติดตามผลการดำเนินงาน รอบระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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6. ผังกระบวนงาน (flow Chart) 

ลำดับที ่ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ/ คณะทำงาน คณะกรรมการ/ ผู้บริหาร (ปยธ.) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำ

แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 5 ปี 
และคณะทำงาน 

  

2. เตรียมการจดัทำแผนปฏิบัติ
ราชการ 
 

  

3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงยุติธรรม/สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

  

4. 
 

นำเสนอร่างแผนปฏิบตัิฯ 
ยธ./สป.ยธ. ต่อคณะ
กรรมการฯ พิจารณา 
(วิพากษ์) 

  

5. 
 
 
 
 

เสนอผู้บริหารกระทรวง
ยุติธรรมให้ความเห็นชอบ 

 

6. 
 
 

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ   
ระยะ 5 ปี ยธ./สป.ยธ. 

 

7. แจ้งเวียน/เผยแพร ่
ส่วนราชการ/หน่วยงาน/
บุคลากร 

  

 

 

 

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ/แกไ้ขใหม ่

พิจารณา ร่างแผนปฏิบตัิปฏิบตัิฯ 

แผนปฏิบัตริาชการฯ ฉบับสมบรูณ ์
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7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

 
รายละเอียด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ระยะเวลา 

 
วิธีการควบคุมคุณภาพ 

 

 
บันทึก 

 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี
และคณะทำงาน 
(กระทรวงยุติธรรม/
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม) 

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปีและคณะทำงาน  
• คณะกรรมการฯ กระทรวงยุติธรรม 
ประกอบด้วย 

- ปยธ. (ประธาน) หรือ รอง ปยธ.       
ที่ได้รับมอบหมาย 

- รอง ปยธ. ๑-๔ (หน.กลุ่มภารกิจ) 
- ผู้ช่วย ปยธ.  
- หน.ส่วนราชการ ระดับกรม 
- ผอ.ยผ. และ จนท.ยผ. (ฝ่ายเลขานุการ) 

• คณะกรรมการฯ สป.ยธ. ได้แก่  
- รอง ปยธ. ที่กำกับ ดูแล ยผ. 

- ผู้ช่วย ปยธ. 

- หน. หน่วยงาน ระดับกอง-สำนัก 

- ผอ.ยผ. และ จนท.ยผ. (ฝ่ายเลขานุการ) 

• คณะทำงาน ประกอบด้วย 

- ผอ.ยผ. 

ยผ. 
(นย.) 

7 วัน 1. ตามคำสั่งกระทรวง
ยุติธรรม 
2. ตามคำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 

1. คำสั่งแต่งตั้ง
กระทรวง
ยุติธรรม 
2. คำสั่งแต่งตั้งฯ 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
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ขั้นตอน 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

 
รายละเอียด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ระยะเวลา 

 
วิธีการควบคุมคุณภาพ 

 

 
บันทึก 

 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
- หน.กลุ่มงานใน ยผ. 

- จนท.ยผ. ที่ได้รับมอบหมาย  

- จนท.นย. (ฝ่ายเลขานุการ) 

2 คณะทำงานเตรียม 
การจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ 
- ศึกษา วิเคราะห์ 
สถานการณ์ นโยบาย 
สภาพปัญหาในพื้นที่
ที่เก่ียวข้อง 
- จัดทำร่างกรอบ
แนวคิดแผนปฏิบัติ
ราชการ  ระยะ 5 ปี 
ของกระทรวง
ยุติธรรม/สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
• ข้อมูลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒5๔๖ และ เพ่ิมเติมฯ 

- ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะ
ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒5๖๐ 

- นโยบายรัฐบาล 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- แผนแม่บทการบริหารงานยุตธิรรมแห่งชาต ิ
- แผนสิทธิมนุษยชน 

คณะทำงาน 15 วัน 1. คุณภาพของข้อมูลที่มี 
ประสิทธิภาพ 

2. ความถูกต้องของการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ในบริบทการ
จัดทำ

แผนปฏิบัติ
ราชการ
กระทรวง
ยุติธรรม/
สำนักงาน

ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
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ขั้นตอน 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

 
รายละเอียด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ระยะเวลา 

 
วิธีการควบคุมคุณภาพ 

 

 
บันทึก 

 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
- อนุสัญญา/กติกา/ข้อกำหนดระหว่าง

ประเทศที่เก่ียวข้อง  
• ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
- นโยบายที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรม 
- แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม 
- แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลดักระทรวง

ยุติธรรม 
- ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
- รายงานการติดตามและประเมินผลที่เกี่ยวข้อง 

3 จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี    
กระทรวงยุติธรรม/
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
- การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) 

จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี   
โดยการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ประชุม 
• คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ      

ระยะ 5 ปี (ยธ./สป.ยธ.) ครั้งที่ ๑      
• Workshop ครั้งที่ ๑ รับฟังความเห็น 

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบ 

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

คณะทำงาน 
(ยผ.) 

30 วัน ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
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ขั้นตอน 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

 
รายละเอียด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ระยะเวลา 

 
วิธีการควบคุมคุณภาพ 

 

 
บันทึก 

 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
- กำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ผลสัมฤทธิ์ ประเด็น
แผนปฏิบัติราชการ    
แนวทางการ
ดำเนินงาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
- ยก (ร่าง) 
แผนปฏิบัติราชการ  
ระยะ 5 ปี กระทรวง
ยุติธรรม/สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ผลสัมฤทธิ์ ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ       
แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด        
ค่าเป้าหมาย 

- ยก (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ  ระยะ 5 ป ียธ./
สป.ยธ. 

4 นำเสนอร่าง
แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี 
กระทรวงยุติธรรม/
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

คณะทำงาน นำเสนอร่างแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี กระทรวงยุติธรรม/
สำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม  ที่ได้จาก 
• การประชุมคณะกรรมการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ยธ./

คณะทำงาน 
 

30 - ความครบถ้วน ถูกต้อง
ของข้อมูล เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ 
(แบบฟอร์มแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี 
ของ..  
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ขั้นตอน 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

 
รายละเอียด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ระยะเวลา 

 
วิธีการควบคุมคุณภาพ 

 

 
บันทึก 

 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
ยุติธรรมต่อ
คณะกรรมการ 
จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี
เพ่ือพิจารณา 
(วิพากษ์แผน) 

สป.ยธ.) ครั้งที่ 2 และประชุม 
Workshop ครั้งที่ 2 

• รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

หมายเหตุ 
• กรณีคณะกรรมการฯ “ไม่เห็นชอบ” 

หรือมีข้อแก้ไข คณะทำงานนำร่างแผนฯ
ไปปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ 

(กระทรวงยุติธรรม/
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม) 
 

5 เสนอผู้บริหาร
กระทรวงยุติธรรม 
(ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม) 
ให้ความเห็นชอบ 

ยผ. นำเสนอแผนปฏิบัติราชการ ระยะ    
5 ปี (ยธ./สป.ยธ.) ต่อปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
หมายเหตุ 
กรณี ปยธ. “ไม่เห็นชอบ” หรือมี

ข้อเสนอแนะ คณะทำงานนำแผนฯ ไป
ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ ปยธ. 

ยผ. 7 วัน ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

หนังสือเสนอ
แผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 
5 ปี กระทรวง
ยุติธรรม/
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
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ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

 
รายละเอียด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ระยะเวลา 

 
วิธีการควบคุมคุณภาพ 

 

 
บันทึก 

 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
6 ผู้บริหารกระทรวง

ยุติธรรม ประกาศใช้
แผนปฏิบัติราชการ   
ระยะ 5 ปี (ยธ./
สป.ยธ.) 
 

ปยธ. อนุมัติประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ   
ระยะ 5 ปี (ยธ./สป.ยธ.) 
 

- ปยธ. 
- ยผ (นย.) 

2 วัน ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

แผนปฏิบัติ
ราชการ   

ระยะ 5 ปี (ยธ./
สป.ยธ.) 

ฉบับสมบูรณ์ 

 

7 แจ้งเวียนส่วน
ราชการ/หน่วยงาน 
นำไปใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการ
ดำเนินงาน 
และนำไปขับเคลื่อน
แผนตามภารกิจ 

แจ้งเวียนส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางใน
การดำเนินงานและนำไปขับเคลื่อนแผน
ตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ/
หน่วยงาน พร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี ในระบบ 
Intranet และ Website ของกระทรวง    
ยุติรรม 

ยผ (นย.) 5 วัน ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

หนังสือบันทึก
แจ้งเวียนส่วน

ราชการ/
หน่วยงาน 
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ต้นฉบับ 

 

8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  5 ปี 10 ปี 
คำสั่งแต่งตั้งฯ กระทรวงยุติธรรม/สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

5 ปี 5 ปี 

บันทึกผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมอนุมัติให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ....... 

5 ปี 5 ปี 

บันทึกแจ้งเวียนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 1 ปี 2 ปี 

9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 
นโยบายและทิศทางของกระทรวง
ยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

ดิจิทัลในหน้าเว็บไซต์กระทรวง
ยุติธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ฐานข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบไฟล์
เอกสาร ปรากฏหน้าเว็บไซต์
กระทรวงยุติธรรม 
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ต้นฉบับ 

 

 
10. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การสืบเสาะหาข้อมูล 
3. การวางแผน  
4. การมองภาพองค์รวม 
5. ความเข้าใจองค์กร และระบบราชการ 
6. การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 
7. การมุง่ผลสัมฤทธิ์ 

1. การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
2. การบริหารโครงการ 
3. ทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 
4. Data Analytics 
5. คอมพิวเตอร์เพ่ือการพูดและ
การนำเสนอ 
6. การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ
ทำงานภาครัฐ 
(Essential Digital) 
7. ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance for 
Government) 

คณะกรรมการ 
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 
5 ปี 
กระทรวงยุติธรรม/สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(ระดับผู้บริหาร) 

1. การมองภาพองค์รวม 
2. การสั่งสมประสบการณ์ 
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
4. ความรู้ในสายงาน 
5. การให้คำปรึกษา 
6. วิสัยทัศน์ 
7. ความเข้าใจองค์กร และระบบราชการ 

1. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
Thinking) : 
2. ทักษะการทำงานยุควิถีใหม่  
3. กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะ
วิกฤต  
4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ภายใตส้ภาวะการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต  
5. การพัฒนาผู้นำเพ่ือการทำงาน
เป็นทึม  
6. กระบวนการทัศน์นักบริหารงาน
ยุติธรรม  
7. ผู้นำกับการพัฒนาองค์กร  
8. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัล  
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ต้นฉบับ 

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 

คณะทำงาน 
 

1. การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและ
ผลสัมฤทธิ์ 

2. ความร่วมแรงร่วมใจ  
3. การสั่งสมความชำนาญในงานอาชีพ  
4. การมองภาพองคร์วม  
5. การดำเนินงานเชิงรุก  
6. ความถูกต้องของงาน  
7. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน  
8. ศิลปะการสื่อสารจงใจ  
9. การประสานงาน  
10.การสร้างและส่งเสริมให้เกิดการทำงาน
บูรณาการและความร่วมมืออย่างเต็มที่ 
11.การแก้ปัญหา 
12. การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
13. ความรู้ในสายงาน 

1. ทักษะการทำงานยุควิถีใหม่ 
2. การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
3. การบริหารโครงการ 
4. การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 
5. การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 
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