
ต้นฉบับ 

 
 
 

 
 

กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด และ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด  
สำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 

SOP-สยจ-04 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เร่ือง  

การติดตามการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 
 

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 
1.1 เพ่ือให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ ตามอำนาจแลหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรม   
      จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
1.2 เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานแบบกลุ่มจังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด         

                และนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม 
1.3 เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในกลุ่มจังหวัดในการร่วมกันแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  

2. ขอบเขต   

ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

และส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีผู้แทนในพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษา/คำแนะนำ   

การปฏิบัติงานแก่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พร้อมจัดทำแผนการติดตามการปฏิบัติงานของ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด.เช่น.ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ประจำป ีเป็นต้น 

3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน 
 

ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมอย่างเป็นธรรม
รวดเร็ว และทั่วถึง 
 

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การกำหนด
ที่ตั้งของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 1-18 พ.ศ. 2562 
2. ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและ
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบองจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 
2563 

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง - 
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4. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 การให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิก
ยุติธรรม 
 

ร้อยละความสำเร็จการจัดทำตาม
มาตรฐานคลินิกยุติธรรม  

ร้อยละ 100 
  

ความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่มาใช้
บริการ  

ร้อยละ 90 

2 การช่วยเหลือของเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้ที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
 

ร้อยละความสำเร็จการช่วยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรมหรือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม 

ร้อยละ 100 

3 วิเคราะห์สถิติผลการดำเนินงาน สภาพปัญหา
ของกลุ่มจังหวัด เพื่อจัดทำแนวทางของกลุ่ม
จังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 

ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำขอ
งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 

เสนอขอ
งบประมาณจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
อย่างน้อย 1 
โครงการ 

4 จัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มจังหวัด ระดับความสำเร็จมีฐานข้อมูลของกลุ่ม
จังหวัด 
 
 

มีเว็บไซต์ของกลุ่ม
จังหวัดไว้ในเว็บต์
ของศูนย์ปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัด 

 

5. ระบบติดตามประเมินผล 

ติดตามผลการดำเนินงาน รอบระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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6. ผังกระบวนการ 

ปสจ. คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติของกลุ่มจังหวัด สยจ.ในกลุ่มจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดเตรียมข้อมลูผลการ
ดำเนินงานของ สยจ. /สภาพ
ปัญหาในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
- ผลการปฏิบัตริาชการตาม
ตัวช้ีวัดของสำนักงานยุติธรรม
จังหวัดประจำป ี

- การจัดจุดให้บริการประชาชน
ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
มาตรฐานคลินิกยตุิธรรม.. 
- สภาพปัญหาในพ้ืนท่ีจังหวัด 

- สถิติการให้บริการประชาชน. 
- ผลการขับเคลื่อนงานศูนย์
ยุติธรรมชุมชน. 
- ผลการดำเนินงานการ
ช่วยเหลือเยยีวยาผูเ้สียหายและ
จำเลยในคดีอาญา 

- ผลการดำเนินงานการ
ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน จัดทำคำของบประมาณ 

กลุ่มจังหวัด 

เสนอคำของบประมาณ 

กลุ่มจังหวัด 

กำหนดแนวทาง
การขับคลื่อนการ
บริหารงานแบบ

กลุ่มจังหวัด 

 

จัดทำแผนการประชุม 

ดำเนินการจัดประชุม 

จัดทำแผนการติดตามการ
ปฏิบัติงานของ สยจ. 

ในกลุ่มจังหวัด 

ดำเนินการติดตาม 

ตามแผนที่กำหนด รวบรวมผลการติดตาม 

รายงานผู้บริหาร 
ประมวลผลการติดตาม วิเคราะหส์ถิติ
ผลการดำเนินงาน สภาพปญัหาของ

กลุ่มจังหวัด 
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7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1 กำหนดแนวทางการขับคลื่อนการบริหารงาน
แบบกลุ่มจังหวัด 

ปสจ.   
 

   

2 จัดทำแผนการประชุม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติของ
กลุ่มจังหวัด 

    

3 ดำเนินการจัดประชุม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติของ
กลุ่มจังหวัด 

    

4 จัดทำแผนการติดตามการปฏิบัติงานของ สยจ. 
ในกลุ่มจังหวัด 

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติของ
กลุ่มจังหวัด 

    

5 ดำเนินการติดตามตามแผนที่กำหนด คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติของ
กลุ่มจังหวัด 

    

6 ประมวลผลการติดตาม วิเคราะห์สถิติผลการ
ดำเนินงาน สภาพปัญหาของกลุ่มจังหวัด 

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติของ
กลุ่มจังหวัด 

    

7 จัดทำคำของบประมาณกลุ่มจังหวัด คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติของ
กลุ่มจังหวัด 

    

8 เสนอคำของบประมาณกลุ่มจังหวัด คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติของ
กลุ่มจังหวัด 

    

9 จัดเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานของ สยจ. /
สภาพปัญหาในพื้นที่ 

สยจ.ในกลุ่มจังหวัด  ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

- ผลการปฏิบัติราชการตาม
ตัวชี้วัดของสำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดประจำปี 
- การจัดจุดให้บริการ
ประชาชนของสำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดมาตรฐาน
คลินิกยุติธรรม.. 
- สภาพปัญหาในพื้นที่
จังหวัด 
- สถิติการให้บริการ
ประชาชน. 
- ผลการขับเคลื่อนงานศูนย์
ยุติธรรมชุมชน. 
- ผลการดำเนินงานการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย
และจำเลยในคดีอาญา 
- ผลการดำเนินงานการ
ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน 

10 รวบรวมผลการติดตาม ปสจ.     

11 รายงานผู้บริหาร ปสจ.     
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8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน 
 

เก็บไว้อ้างอิง 
 

ข้อเสนอโครงการ 5 ปี 10 ปี 
บันทึกรายงานการประชุม 5 ปี 10 ปี 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด 

5 ปี 10 ปี 

9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 
แบบรายงานการติดตามมาตรฐานคลินิก
ยุติธรรม และตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 

PDF / Word 1 ครั้ง/ต่อปี 

แบบสำรวจความพร้อมด้านกายภาพของ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) 
ตามการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) 

PDF / Word 1 ครั้ง/ต่อปี 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด 

PDF / Word ทุกเดือน 

10. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 

- นักวิชาการยุติธรรม 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการ
ดำเนินงาน/สภาพปัญหาในพ้ืนที่ 
2.ความสามารถในการสำรวจ 
รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่
จำเป็น 
3.การจัดทำแผนปฏิบัติการของกลุ่ม
จังหวัด 
4.ความสามารถด้านการสนับสนุน 
ส่งเสริม และอำนวยความยุติธรรม 
5.ความสามารถด้านการประสานงาน 

1.การฝึกปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 
2.การฝึกปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ 
ข้อมูลและการจัดทำสถิติ 
3.การฝึกทักษะการสื่อสารและ
การทำงานเป็นทีม 
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