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กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด และ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด  
สำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 

SOP-สยจ-06 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เร่ือง  

การจัดทำคำของบประมาณ 

 

จัดทำโดย ตรวจสอบโดย กำกับดูแลโดย 
กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด 

และ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
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 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการจัดทำคำของบประมาณเชิงบูรณาการในระดับ

จังหวัด รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. ขอบเขต   

ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอน การศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความเป็นธรรม 
กระบวนการยุติธรรม อาชญากรรมในพื้นที่จังหวัด การจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที ่จังหวัด      
การนำเสนอโครงการ การติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาโครงการ และการรายงานผลการเสนอโครงการต่อ   
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
และคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 

3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการอำนวยความเป็นธรรม
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที ่จังหวัด เพื ่อบรรจุใน
แผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการจังหวัด 

ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- โครงการที ่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำเสนอได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมระดับจังหวัดและได้นำเสนอเข้าสู ่การจัดทำหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการจังหวัด 
- โครงการที ่สำนักงานยุต ิธรรมจังหว ัดนำเสนอสามารถ
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการอำนวยความเป็น
ธรรม ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านปัญหาอาชญากรรม
ในพ้ืนที่จังหวัด 

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง - แผนพัฒนาจังหวัด 
- แผนปฏิบัติการจังหวัด 
- แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง 1 
- คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
- หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง - 
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4. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
โครงการที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเสนอมี
ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านการ
อำนวยความยุติธรรม ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม และด้านปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่
จังหวัดในพ้ืนที่จังหวัดและเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด 

ระดับความสำเร็จในการนำเสนอโครงการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการอำนวยความเป็น
ธรรม ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้าน
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่จังหวัด 

ระดับ 5 
มีการเสนอ
โครงการที่ต้อง
ขับเคลื่อนเพ่ือ
แก้ไขปัญหา
ภายในจังหวัด 
เพ่ือผลักดันให้
บรรจุใน
แผนพัฒนา
จังหวัดและ
แผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัด 
 

 

5. ระบบติดตามประเมินผล 
ติดตามผลการดำเนินงาน รอบระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน
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6. ผังกระบวนการ 

กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม 

คณะกรรมการขบัเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยตุิธรรม
ระดับพื้นที่/คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมระดบัจังหวดั/คณะทำงานสนบัสนุนการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารงานยตุิธรรมระดับ
จังหวัด 

สำนักงานจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1. ศึกษา วิเคราะหข์้อมูล ทีเ่กี่ยวข้อง
กับการจัดทำข้อเสนอโครงการ ได้แก ่
1. แผนพัฒนาจังหวัด 
2. สถิติการให้บริการประชาชน การ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือให้
ความช่วยเหลือประชาชนใน
กระบวนการยุตธิรรม และการ
ดำเนินคดีสำคัญ 
3. สถิติสถานการณ์การอำนวยความ
ยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด 
4. สภาพปัญหาด้านการอำนวยความ
เป็นธรรมด้านกระบวนการยุติธรรม
และด้านอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัด 
 
 

2. จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาในด้านการอำนวยความเป็น
ธรรม ด้านกระบวนการยุติธรรม และ
ด้านการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่
จังหวัด  
  

3. พิจารณา 
โครงการ 

เห็นชอบ 

แก้ไข/ปรับปรุง 

4. นำเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปญัหาในพื้นที่จังหวัดที่
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยตุิธรรมระดับจงัหวัดต่อจังหวัด 

 
 

6. ติดตามและรายงาน
ผลความคืบหน้าการ
เสนอโครงการ 
 

เห็นชอบ 

5. พิจารณาการบรรจุ
โครงการในแผนพัฒนา
จังหวัด หรือแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัด 

 

แก้ไข/ปรับปรุง 
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7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก 

 
เอกสารอ้างอิง 

 

1. ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำข้อเสนอ
โครงการ 

ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดประเด็น ใน
ด้านการอำนวยความเป็นธรรม ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม และด้านการป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่
จังหวัด ได้แก่ 
1. แผนพัฒนาจังหวัด 
2. สถิติการให้บริการประชาชน การรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และการ
ดำเนินคดีสำคัญ 
3. สถิติสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมใน
พ้ืนที่จังหวัด 
4. สภาพปัญหาด้านการอำนวยความเป็นธรรมด้าน
กระบวนการยุติธรรมและด้านอาชญากรรมในพ้ืนที่
จังหวัด 

กลุ่มงาน
พัฒนาและ
ส่งเสริม
ระบบงาน
ยุติธรรม 

ต.ค.- ม.ค.   1. แผนพัฒนา
จังหวัด 
2. สถิติการ
ให้บริการ
ประชาชน 
เรื่องราวร้องทุกข์ 
ร้องเรียนหรือให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนใน
กระบวนการ
ยุติธรรม และการ
ดำเนินคดีสำคัญ 
3. สถิติ
สถานการณ์การ
อำนวยความ
ยุติธรรมในพื้นท่ี
จังหวัด 
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ขั้นตอน 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก 

 
เอกสารอ้างอิง 

 

2. จัดทำข้อเสนอ
โครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาในด้านการ
อำนวยความเป็น
ธรรม ด้าน
กระบวนการยุติธรรม 
และด้านการป้องกัน
อาชญากรรมในพ้ืนที่
จังหวัด 

ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
ในด้านการอำนวยความเป็นธรรม ด้าน
กระบวนการยุติธรรม และด้านการป้องกัน
อาชญากรรมในพ้ืนที่จังหวัด 
 

กลุ่มงาน
พัฒนาและ
ส่งเสริม
ระบบงาน
ยุติธรรม 

ม.ค.-มี.ค.  
 
 

  

3. พิจารณาโครงการ นำเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้าน
การอำนวยความเป็นธรรม ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม และด้านอาชญากรรมในพ้ืนที่จังหวัด แนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงข้อเสนอ
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัด ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของ
กระทรวงยุติธรรมระดับพ้ืนที่ คณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด และ
คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 

กลุ่มงานพัฒนา
และส่งเสริม
ระบบงาน
ยุติธรรม 

มี.ค.-มิ.ย. โครงการผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุม 
 

- ข้อเสนอ
โครงการ 
- บันทึก
รายงานการ
ประชุม 
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ขั้นตอน 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก 

 
เอกสารอ้างอิง 

 

4. นำเสนอโครงการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
จังหวัดที่ได้รับความ
เห็นชอบจากที่
ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรม
ระดับจังหวัดต่อ
จังหวัด 

นำโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
เสนอต่อจังหวัดเพ่ือจัดทำแผนหรือทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการจังหวัด 
ตามกรอบแนวทางที่จังหวัดกำหนด 

กลุ่มงาน
พัฒนาและ
ส่งเสริม
ระบบงาน
ยุติธรรม 

ก.ค.-ก.ย.    

5. พิจารณาการบรรจุ
โครงการใน
แผนพัฒนาจังหวัด 
หรือแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัด 

สำนักงานจังหวัดพิจารณาโครงการที่ได้รับการ
เสนอสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 

สำนักงาน
จังหวัด 

    

6. ติดตามและรายงาน
ผลความคืบหน้าการ
เสนอโครงการ 

- ติดตามความคืบหน้าการเสนอโครงการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่จังหวัดสู่การจัดทำแผนหรือทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
กับทางจังหวัด 

กลุ่มงาน
พัฒนาและ
ส่งเสริม

  - รายงาน
การติดตาม
ความ
คืบหน้าการ
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ขั้นตอน 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก 

 
เอกสารอ้างอิง 

 

- รายงานความคืบหน้ากับท่ีประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมระดับพ้ืนที่ 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ
จังหวัด และคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อน
และพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
เป็นระยะ 
- รายงานความคืบหน้าต่อกองประสานราชการ
ยุติธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ตามแบบรายงานที่กำหนด 
- รายงานผลการเสนอโครงการต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ
จังหวัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ และคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค 

ระบบงาน
ยุติธรรม 

เสนอ
โครงการ 
- แบบ
รายงาน
ความ
คืบหน้าการ
จัดทำคำขอ
เชิงบูรณา
การในระดับ
จังหวัด                                                            
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8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 
ข้อเสนอโครงการ 5 ปี 10 ปี 
บันทึกรายงานการประชุม 5 ปี 10 ปี 
รายงานการติดตามความคืบหน้าการเสนอโครงการ 5 ปี 10 ปี 
แบบรายงานความคืบหน้าการจัดทำคำขอเชิงบูรณา
การในระดับจังหวัด                                                            

5 ปี 10 ปี 

9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 
โครงการที่นำเสนอพร้อมรายละเอียด PDF / Excel / Word ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
รายงานการติดตามความคืบหน้าการ
เสนอโครงการ ต่อที่ประชุม  
1. คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ
ของกระทรวงยุติธรรมระดับพ้ืนที่ 
2. คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
3. คณะทำงานสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมระดับจังหวัด 

PDF  ทุกไตรมาส 

แบบรายงานความคืบหน้าการจัดทำ
คำขอเชิงบูรณาการในระดับจังหวัด                                                            

PDF / Excel ทุกเดือน / รวบรวมรายงานรายไตรมาส 
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10. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 
- นักวิชาการยุติธรรม 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1. ความเข้าใจในการกำหนดหรือ
จัดทำแผนงาน แผนงบประมาณ 
และโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับงาน
ยุติธรรม 
2. ความสามารถในการสำรวจ 
รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่
จำเป็นสำหรับการจัดทำแผนงาน
หรือกำหนดยุทธศาสตร์ 
3. ความสามารถด้านการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์
และนโยบายของรัฐบาล 
4. ความสามารถด้านการสนับสนุน 
ส่งเสริม และอำนวยความยุติธรรม 
5. ความสามารถด้านการวางแผน 
6. ความสามารถด้านการ
ประสานงาน 

1. การจัดทำแผนในระดับต่างๆ
และการติดตามประเมินผล 
2. การฝึกปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
3. การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
ทักษะ เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ
ในการจัดทำโครงการ การบริหาร
โครงการ การเขียนโครงการ 
4. การติดตามและประเมินผล
โครงการ 
5. การจัดทำคำของบประมาณ
ประจำปี 
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