
ต้นฉบับ 

 
 
 
 

 
กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด และ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด  

สำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 

SOP-สยจ-02 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เร่ือง  

การบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

 

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 

 
 

 

 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ฉบับน้ี สามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565



ต้นฉบับ 

  

1. วัตถุประสงค์ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความเข้มแข็ง (ระดับเกรด A และ B)  

2. ขอบเขต   

ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ และแนวทางการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน – การประเมินผล 
3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความเข้มแข็ง ทุกศูนย์  
ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ / ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ 
อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม  

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 1.มติที่ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท่า ครั้งที่ 4 / 2556 วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
ข้อเสนอในการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรม  
(Access to Justice)  
2.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) ว่าด้วยการอำนวยความ
ยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ลงวันที่ 8 ธันวาคม 
2557  
3.การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน โครงสร้างคณะกรรมการ   
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน การบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามกรอบ
แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมกำหนด 
4.แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3  
พ.ศ.2562-2565 

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติรรมชุมชนให้เข้มแข็ง   

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนให้มีความเข็มแข็ง 

 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความเข็มแข็ง ร้อยละ 100 

5. ระบบติดตามประเมินผล 
      ตดิตามผลการด าเนินงาน รอบระยะ 6 เดอืน และ 12 เดอืน  
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ต้นฉบับ 

  

6.ผังกระบวนการ 

ปสจ. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม/
สยจ. 

ศยช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

9. ลงพืน้ที ่ด าเนินการตาม
แผนพฒันาศกัยภาพ ศยช. 
เกรด A, B (กรณีศยช.

ไดร้บัการประเมนิเป็นเกรด 
A, B) 

5. ด าเนินการบรหิาร ศยช. 

3. คดัเลอืก ศยช. เป้าหมายใน
การบรหิาร และตดิตาม 

1 ก าหนดมาตรฐานและ
กรอบการด าเนินงาน

บรหิาร ศยช. 
 

4. ก าหนด รปูแบบวธิกีาร
ในการบรหิาร ศยช. 

7. จดัประเภท / เกรด ศยช. 
A     B     C    D 

8. จดัท าแผนพฒันาศกัยภาพ ศยช. 
และคณะกรรมการศูนยย์ตุธิรรมชุมชน 

6. วเิคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานการบรหิาร 

ศยช. 
 

10. ด าเนินการตาม
แผนพฒันาศกัยภาพ 
ศยช. เกรด C, D (กรณี
ศยช.ไดร้บัการประเมนิ

เป็นเกรด C, D) 
 
 

ศยช. 
มคีวามเขม้แขง็ 

 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
11. ประเมนิผล 

2.ศกึษา วเิคราะห ์ รปูแบบ 
และแนวทางการบรหิาร ศยช. 
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ต้นฉบับ 

  

7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

ขั้นตอน 
ขั้นตอนการ 
ดำเนินการ 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

     1 กำหนดมาตรฐาน กำหนดมาตรฐานและกรอบการดำเนินงานบริหาร 
ศยช. 

ปสจ.     

     2 ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ 
และแนวทางการบริหาร 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  

1.มติที่ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
หรือเทียบเท่า ครั้งท่ี 4 / 2556 วันท่ี 27 พฤษภาคม 
2556 ข้อเสนอในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความ
ยุติธรรม (Access to Justice)  
2.ศึกษา รูปแบบ แนวทาง และข้อตกลง ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ว่าดว้ยการอำนวยความ
ยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ลงวันท่ี 8 
ธันวาคม 2557 
3.ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ยตุธิรรมชุมชน       
โครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน         
การบริหารศูนย์ยตุิธรรมชุมชนตามกรอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนศูนย์ยตุิธรรมชุมชนที่สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมกำหนด 
 
 

กลุ่มพัฒนา 
และส่งเสรมิ
ระบบงาน
ยุติธรรม 

2 สัปดาห ์ แนวทางการบริหาร          
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  

- 1.มติที่ประชุมคณะ
หัวหน้าส่วนราชการ
ฯ ครั้งท่ี 4 / 2556 
2.ข้อตกลง ตาม
บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 
(MoU) 
3.กรอบแนวทาง
การขับเคลื่อนศูนย์
ยุติธรรมชุมชนท่ี
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมกำหนด 

  3 
 

คัดเลือก ศยช. 
เป้าหมายในการบริหาร  

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั้งหมด  กลุ่มพัฒนา 
และส่งเสรมิ
ระบบงาน
ยุติธรรม 

1 วัน - - คำสั่งจังหวัด 
เรื่อง การจัดตั้ง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
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ขั้นตอน 
ขั้นตอนการ 
ดำเนินการ 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

  4 
 

กำหนดรูปแบบ วิธีการ
ในการบริหาร ศยช. 
 
 
 
 

1.การสรา้งการรับรู้ บทบาท ภารกิจของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และกระทรวงยุติธรรม  
2.การสรา้งการรับรู้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 
และสิทธิเสรภีาพ  
3.การร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในการประชาสัมพันธ์
บทบาท ภารกิจ และขับเคลื่อนภารกิจ  
4.การให้คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด 
5.การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน ระหว่างศูนยย์ุติธรรมชุมชน  
6.การนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนนิงานของ         
ศนูย์ยุติธรรมชุมชน  
7.การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

กลุ่มพัฒนา 
และส่งเสรมิ
ระบบงาน
ยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 

1 สัปดาห ์ - 1.เขียน
โครงการ 
2.ขออนุมัติ
โครงการ 
3.แผนการ
ดำเนินงาน 

- 

5 
 

ดำเนินการบริหาร ศยช. ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 

กลุ่มพัฒนา 
และส่งเสรมิ
ระบบงาน

ยุติธรรม 
 

6 เดือน 1.โครงการ/กิจกรรม 
2.แผนการดำเนินงาน 

แบบรายงาน   
ผลการ
ดำเนินงานของ
ศยช. ในการ
ดำเนินงานตาม
ภารกิจพ้ืนฐาน 
(5 ด้าน) 

1.รายงานผลการ
ดำเนินงานของ
ศยช. ในการ
ดำเนินงานตาม
ภารกิจพ้ืนฐาน  
(5 ด้าน) 
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ต้นฉบับ 

  

ขั้นตอน 
ขั้นตอนการ 
ดำเนินการ 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

    6 วิเคราะห์ ผลการ
ดำเนินงานการบริหาร 
ศยช.  

จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงาน
ยุติธรรม เพื่อประเมินศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
โดยนำข้อมลูดังต่อไปนี้  
1. ข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามบทบาท ภารกิจของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
2. ข้อมูลการให้ความร่วมมือ สนบัสนุนการขับเคลื่อน
บทบาท ภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
มอบหมายบุคลากรเป็นเลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชน)  
3. ข้อมูล การมีส่วนร่วมของศูนย์ยตุิธรรมชุมชนใน
กิจกรรมต่างๆ กับ หน่วยงานในระดับพื้นท่ีตำบล 
อำเภอ  สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
4. ข้อมูล การจัดทำ และจัดเก็บเอกสารตา่งๆ  
ตามบทบาท ภารกิจ ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
และประเมินผลตามแบบประเมินศกัยภาพ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน  
ด้านที่ 1 โครงสร้างกายภาพ  
ด้านที่ 2 ด้านบุคลากร  
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานศูนยย์ุติธรรมชุมชน    
ด้านที่ 4 ด้านการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  

กลุ่มพัฒนา 
และส่งเสรมิ
ระบบงาน
ยุติธรรม 

3 วัน 1.วัน/เวลา/สถานท่ี    
ที่จัดประชุม 
2.เจ้าหน้าท่ีที่เข้าร่วม 
ประชุม 

แบบรายงาน   
ผลการ
ดำเนินงานของ
ศยช. ในการ
ดำเนินงานตาม
ภารกิจพ้ืนฐาน 
(5 ด้าน) 

แบบรายงาน 
ผลการดำเนินงาน
ของศยช. ในการ
ดำเนินงานตาม
ภารกิจพ้ืนฐาน  
(5 ด้าน) 
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ต้นฉบับ 

  

ขั้นตอน 
ขั้นตอนการ 
ดำเนินการ 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

  7 
 

จัดประเภท / เกรด 
ศยช. (A  B  C  D) 

นำคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินศักยภาพศูนย์ยตุิธรรม
ชุมชน มาจัดเกรดศูนย์ยตุิธรรมชุมชน   
เกรด A ระดับคะแนน 55 – 72  
เกรดฺ B ระดับคะแนน 37 – 54 
เกรด C ระดบัคะแนน 19 – 36 
เกรด D ระดับคะแนน  0  - 18  

กลุ่มพัฒนา 
และส่งเสรมิ
ระบบงาน
ยุติธรรม 

2 วัน ระดับเกรด 
เกรด A  
ระดับคะแนน 55 – 72  
เกรดฺ B  
ระดับคะแนน 37 – 54 
เกรด C  
ระดับคะแนน 19 – 36 
เกรด D  
ระดับคะแนน  0  - 18  

 แบบสรุปผลการ
ประเมินศักยภาพ 
ศยช.  

 8 
 

จัดทำแผนพัฒนา
ศักยภาพ ศยช. และ
คณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน 
 
 
 
 

ประชุมเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาและสง่เสริมระบบงาน
ยุติธรรม โดย นำข้อมูลที่ได้จากข้อที่ 5 และ 6 มา
วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศนูย์ยุติธรรมชุมชน 
และคณะกรรมการศูนย์ยตุิธรรมชุมชน ดังนี ้
1.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีความเข้มแข็ง (เกรด A , 
เกรด B ) การนิเทศ ตดิตาม ผลการดำเนินงานของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
2.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ยังไม่เข็มแข็ง (เกรด C , เกรด D)   
    - โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรม 
    - นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน      

- การร่วมกับศูนย์ยตุิธรรมชุมชนขบัเคลื่อนภารกิจ  
 

กลุ่มพัฒนา 
และส่งเสรมิ
ระบบงาน
ยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 

 2 สัปดาห์ 1.วัน/เวลา/สถานท่ี    
ที่จัดประชุม 
2.เจ้าหน้าท่ีที่เข้าร่วม
ประชุม 
3.ข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน ตามบทบาท 
ภารกิจของ ศยช. 
4.ข้อมูลการให้ความ
ร่วมมือ สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนบทบาท 
ภารกิจของ ศยช. 
5.ข้อมูล การมสี่วนร่วม
ของ ศยช.ในกิจกรรม
ต่างๆ 

1.แผนพัฒนา
ศักยภาพ ศยช. 
2.เขียน
โครงการ 
3.ขออนุมัติ
โครงการ 

- 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ฉบับน้ี สามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565



ต้นฉบับ 

  

ขั้นตอน 
ขั้นตอนการ 
ดำเนินการ 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

6.ข้อมูล การจัดทำและ
จัดเก็บเอกสารต่างๆ  
ตามบทบาท ภารกิจ 
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ดำเนินการตามแผน 
ศยช. ที่มีความเข้มแข็ง 
(เกรด A , เกรด B)  

ดำเนินการ ตามแผนท่ีกำหนด 
1.จัดโครงการ กิจกรรม แบบปกต ิ 
2.นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน เช่น ZOOM 
Cloud Meetings และ LINE Meetings 
 

กลุ่มพัฒนา 
และส่งเสรมิ
ระบบงาน
ยุติธรรม 
และศูนย์

ยุติธรรมชุมชน 
เกรด A ,     
เกรด B) 

ปีงบ 
ประมาณ 

2565 

แผนพัฒนาศักยภาพ 
ศยช. 
 

สรุปผลการจัด
โครงการ/
กิจกรรม ตาม
แผนที่กำหนด
ไว ้

แผนพัฒนา
ศักยภาพ ศยช. 

 

 10 ดำเนินการตามแผน 
ศยช. ที่ท่ียังไม่เข็มแข็ง 
(เกรด C , เกรด D)   
 

ดำเนินการ ตามแผนท่ีกำหนด 
- โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม 
- นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน      
- การร่วมกับศูนย์ยตุิธรรมชุมชนขบัเคลื่อนภารกิจ 
- กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 

กลุ่มพัฒนา 
และส่งเสรมิ
ระบบงาน

ยุติธรรม และ
ศูนย์ยุติธรรม

ชุมชน เกรด C , 
เกรด D 

ปีงบ 
ประมาณ 

2565 

แผนพัฒนาศักยภาพ 
ศยช. 
 

สรุปผลการจัด
โครงการ/
กิจกรรม ตาม
แผนที่กำหนด
ไว ้

แผนพัฒนา
ศักยภาพ ศยช. 
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ต้นฉบับ 

  

ขั้นตอน 
ขั้นตอนการ 
ดำเนินการ 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

11 ประเมินผล ประชุมเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาและสง่เสริมระบบงาน
ยุติธรรมประเมินผล  
1.ผ่านเกณฑ์คะแนน เกรด A , B ปรับเป็นศูนย์
ยุติธรรมชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง      
2.ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนน ดำเนินการ ข้อ 7 เป็นต้นไป   

กลุ่มพัฒนา 
และส่งเสรมิ
ระบบงาน
ยุติธรรม 

2 วัน 1. วัน/เวลา/สถานท่ี      
จัดประชุม 
2. เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
ประชุม 
3. ข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน ตามบทบาท 
ภารกิจของ ศยช. 
4. ข้อมูลการให้ความ
ร่วมมือ สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนบทบาท 
ภารกิจของ ศยช. 
5. ข้อมูล การมีส่วนร่วม
ของ ศยช.ในกิจกรรม
ต่างๆ 
6. ข้อมูลการจัดทำและ
จัดเก็บเอกสารต่างๆ  
ตามบทบาท ภารกิจ 

แบบรายงาน 
ผลการ
ดำเนินงานของ 
ศยช.   
ในการ
ดำเนินงานตาม
ภารกิจพ้ืนฐาน  
(5 ด้าน)      

- 
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ต้นฉบับ 

  

8.การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 
แบบรายงานผลการดำเนินงานของ ศยช.   
ในการดำเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน (5 ด้าน)     
ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

1 ปี 10 ปี 

รายงานผลดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

1 ปี 10 ปี 

ตารางสรุปรวมรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

1 ปี 10 ปี 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

1 ปี 10 ปี 

แบบรายงานผลการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

1 ปี 10 ปี 

แบบรายงานผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
ก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

1 ปี 10 ปี 

9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 
แบบรายงานผลการดำเนินงานของศยช. ในการ
ดำเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน (5 ด้าน) 

Excel File  ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

รายงานผลดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน  Excel File  ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
ตารางสรุปรวมรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน  

Excel File  
 

ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน Excel File  ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
แบบรายงานผลการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

Excel File  ก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

แบบรายงานผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

Excel File  ก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
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ต้นฉบับ 

  

10.สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม
ระบบงานยุติธรรม 

1. การคิดวิเคราะห ์
2. การมองภาพองค์รวม 
3. ความเข้าใจงานศูนย์ยุติธรรมชมุชน 
4. ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์
5. การกำหนดวิสยัทัศน์และกลยุทธ์ 
6. ทักษะการสื่อสาร 
7. การพัฒนาตนเองและผู้อื่น และสร้าง
การมีส่วนร่วมในองค์กร 
8. การสร้างและส่งเสรมิให้เกิดการทำงาน
บูรณาการและความร่วมมืออย่างเต็มที ่

1.การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่แผนการ
ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เครื่องมือและแนวทางการพัฒนา
ในยุค Next Normal  
3.การเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู ้
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