
ต้นฉบับ 

 
 
 

 
 

กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด และ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด  
สำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 

SOP-สยจ-03 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เร่ือง  

      การเสริมสร้างความร่วมมือกบัส่วนราชการ ประชาชน เอกชน 

 

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 
เพ่ือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนงานยุติธรรมได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ขอบเขต   
     การสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการภาครัฐและเอกชนในพื้นที่นั้น  มีขอบเขตครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการ      
การวิเคราะห์นโยบาย/ข้อสั่งการ/แผนงาน การคัดเลือกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะเสริมสร้างความร่วมมือ 
การมอบหมายผู้รับผิดชอบในกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ ที่จะประสานความร่วมมือ การจัดประชุมจัดทำข้อมูล  วิเคราะห์และ
กำหนดรูปแบบวิธีการ ในการเสริมสร้างความร่วมมือ การจัดทำหนังสือประสานความร่วมมือหรือเชิญประชุม
หน่วยงานที่จะเสริมสร้างความร่วมมือ  การดำเนินการจัดประชุมหรือเข้าพบหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบทำเพ่ือ
ทำความเข้าใจชี้แจง การดำเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ /เอกชน/ประชาชน จนถึง
ขั้นตอนการทบทวนและวางแผนการประสานความร่วมมือ 

  3.  กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกัน
ขับเคลื่อนงานยุติธรรม 

ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการ 
และ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

-สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้รับความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม 
-มีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม
เพ่ิมข้ึน 

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง -หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) 
-แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3         
พ.ศ. 2562-2565 
-แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ด้านการบูรณาการและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง มีภาคีเครือข่ายส่วนราชการภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน
งานยุติธรรมในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 
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4.ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 เจ้าหน้าที่สามารถประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้สำเร็จ 

ร้อยละความสำเร็จในการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน/
ประชาชน 

ร้อยละ 95 
 

 
2 จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
ประสานความร่วมมือ 

ร้อยละของจำนวนหน่วยงานและเอกชน   
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานยุติธรรมเพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยงาน 

ร้อยละ 100 

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

ระบบงานยุติธรรม 
กลุ่มอำนวยความ

ยุติธรรมและนิติการ 
ฝ่ายอำนวยการ ส่วนราชการ/ประชาชน/ 

เอกชน 
                   
           

  
 

   

 

4. จัดทำข้อมูล 
วิเคราะห์และกำหนด

รูปแบบวิธีการ  
 

6. จัดทำหนังสือ 
ขอความร่วมมือ / 
ประชุมหน่วยงาน 

8. ดำเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมร่วมกันกับ 

ส่วนราชการ/เอกชนที่กำหนด 

3. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

5.จัดทำตัวโครงการและ
แผนกิจกรรม 

9. ทบทวน 

1.วิเคราะห์นโยบาย/      
ข้อสั่งการ/แผนงาน 

2.คัดลือกส่วนราชการ/
เอกชน

3. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

3. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

7. ดำเนินการประชุม/
ช้ีแจง พบหัวหน้า

หน่วยงาน/ทำความเข้าใจ 
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7.ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1. วิเคราะห์นโยบาย/ 
ข้อสั่งการ/แผนงาน 

วิเคราะห์ข้อมูล ภารกิจงาน ที่ต้องมี
การประสานความร่วมมือ โดย
พิจารณาจาก 

1.นโยบาย/ข้อสั่งการของกระทรวง
ยุติธรรม 

2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
3.กรอบการดำเนินงานโครงการ/

กิจกรรม ของสำนักงานยุติธรรม
จังหวัด 

4.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
5.สถานการณ์การอำนวยความ

ยุติธรรมในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบงาน

ยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 วัน 1.นโยบาย/ข้อสั่งการของกระทรวง
ยุติธรรม 
2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
3.กรอบการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ของ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
4.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
จังหวัด 
5.สถานการณ์การอำนวยความ
ยุติธรรมในพื้นท่ี 
 

- 1.นโยบาย/ข้อสั่ง
การของกระทรวง
ยุติธรรม 
2..แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
3.กรอบการ
ดำเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรมของ
สำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด 
4.แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/จังหวัด 
5.รายงานข้อมูล
สถานการณ์การ
อำนวยความ
ยุติธรรมใน 
พ้ืนที่ 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

2. คัดเลือก
หน่วยงาน 

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบงานยุติธรรม เพ่ือ
คัดเลือกหน่วยงานที่ต้องเสริมสร้าง
ความร่วมมือ 
1.หน่วยงานภาครัฐ 

1.1 หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรม 
1.2 หน่วยงานในกระบวนการ

ยุติธรรม 
1.3 หน่วยงานราชการอ่ืนในพ้ืนที่ 

2.หน่วยงานภาคเอกชน/เครือข่าย 
2.1 หน่วยงานภาคเอกชนในพ้ืนที่ 
2.2 ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 

กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุติธรรม 

4 ชั่วโมง 1.วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
2.เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุม 
 

แบบรายงาน         
การประชุม 

- 

3. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย มอบหมายเจ้าหน้าที่
เพ่ือมาปฏิบัติงานในการประสานความ
ร่วมมือในเรื่องนั้น ๆ ตามภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบงานของแต่ละบุคคล 

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 1 ชั่วโมง - คำสั่ง/ 
หนังสือสั่งการ 

คำสั่ง/หนังสือ  
สั่งการ 

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



ต้นฉบับ 

  

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

4. จัดทำข้อมูล 
วิเคราะห์ และ
กำหนดรูปแบบ
วิธีการ 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงาน
ยุติธรรม จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อ
จัดทำข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่ต้องประสานความร่วมมือ
และกำหนดรูปแบบวิธีการ ในการ
อำนวยความยุติธรรมร่วมกัน 

กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุติธรรม 

3 ชั่วโมง 1.วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
2.เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุม 
 

1.แบบรายงาน         
การประชุม 
2. แบบการ
สร้างความ
ร่วมมือ 

1.รายงานการ
ประชุม 
2.แผนการสร้าง
ความร่วมมือ 
3.คำสั่ง/หนังสือ 
สั่งการ 

5. จัดทำตัว
โครงการและแผน
กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ซึ่งได้รับ
มอบหมายร่วมกันจัดทำโครงการ 
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม และขอ
อนุมัติโครงการ  

-กลุ่มอำนวยความ
เป็นธรรมและนิติ
การ 
-กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุติธรรม 
-ฝ่ายอำนวยการ 

5 วัน รูปแบบ และวิธีการ 1.แบบโครงการ 
2.แบบขอ
อนุมัติจัด
โครงการ 
 

- 

6. จัดทำหนังสือขอ
ความร่วมมือ/
ประชุมหน่วยงาน 
 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงาน
ยุติธรรม จัดทำหนังสือขอความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่จะบูรณาการความ
ร่วมมือหรือเชิญประชุม เพ่ือชี้แจงใน
การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุติธรรม 

1 วัน 
 
 
 
 

 

โครงการ/แผนระยะเวลาในการ
ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม 

- - 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

7. ดำเนินการ
ประชุม/ชี้แจง หรือ
พบหัวหน้า
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินการจัดประชุมหรือพบหัวหน้า
หน่วยงาน เพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจ 
กับหน่วยงานที่จะบูรณาการ 

กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุติธรรม 

3 ชั่วโมง หนังสือขอความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรือหรือเชิญประชุม 
ตามข้อ 6 

- - 
 
 

8. ดำเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ร่วมกันกับ 
ส่วนราชการ/
เอกชน  ที่กำหนด 
 

ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่กำหนด 

กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุติธรรม 

3 ชั่วโมง โครงการ/แผนระยะเวลาในการ
ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

- 
 
 
 

9. ทบทวน เจ้าหน้าทีก่ลุ่มพัฒนาและส่งเสริม
ระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายประชุมเพ่ือทบทวน 
และจัดทำรายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุติธรรม 

2 ชั่วโมง 1.วัน/เวลา/สถานที่  
2.เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุม 
3.ข้อมูลการจัดทำโครงการ/
กิจกรรม 

- 1. รายงานการ
ลงทะเบียน 
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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ต้นฉบับ 

  

8.การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 
1. รายงานผลการปฏิบัติราชการ  3 ปี - 
2. แผนการสร้างความร่วมมือ 3 ปี - 
3. รายงานการประชุม 3 ปี - 

9.การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 
1. ผลการประสานความร่วมมือ กราฟ/แผนภูมแิสดงเปรยีบเทยีบ ทุกไตรมาส 
2. รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ ระบบสารบรรณกระทรวง/แฟ้ม

ไฟลข์อ้มลู 
ทุกเดือน 

3. บันทึกข้อตกข้อตกลง (MOU) ไฟล์ข้อมูล/กระดาษ ทุกไตรมาส 
4. ฐานข้อมูลผู้ประสานงาน ไฟล์ข้อมูล/กระดาษ ทุกไตรมาส 

10.สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 
-นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ/
ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ 
-นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 
-นิติกร 
-พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

1. การวิเคราะห์และการวางแผน 
2. การมองภาพองค์รวม 
3. การประสานงาน 
4. การพัฒนากระบวนการคิด การ 
คิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
5. การบริหารจัดการโครงการ 
6. การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 
7.บริการที่ดี  
8.การมุง่ผลสัมฤทธิ์  
9.การทํางานเป็นทีม  
10.การเจรจาต่อรอง 
11.การสื่อสารและโน้มน้าว 
12.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-การเจรจาต่อรอง  
-การพูดในที่สาธารณะ 
- การบริหารโครงการ (Project 
Management) 
- การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
thinking) 
- การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Problem 
Solving and Decision 
Making) 
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