
ต้นฉบับ 

 
 
 

 
 

กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด และ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด  
สำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 

SOP-สยจ-05 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เร่ือง  

   การสนับสนุนการทำงานคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ 
 

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 
เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดมีกรอบวิธีปฏิบัติงาน          

ที่ชัดเจน   

2. ขอบเขต   

ครอบคลุมตั้งแต่การประชุมประจำเดือน/การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ – การรายงานผลต่อสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานมีการบูรณาการงานร่วมกันในพื้นที่ในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน / กิจกรรมร่วมกัน เพ่ิมมากข้ึน 
 

ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะทำงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง
ยุติธรรมในพื้นท่ีจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง คำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 220/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 
 

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. การประชุมของคณะกรรมการฯ จำนวนครั้งของการประชุมประจำเดือน 

 
อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 

2. การประสานงาน/ข้อมูลระหว่างคณะกรรมการ ร้อยละของคณะกรรมการรับทราบ
ข้อมูลร่วมกัน 

ร้อยละ 100 

3. กิจกรรม/งาน เชิงบูรณาการของ
คณะกรรมการ 

จำนวนกิจกรรม/งานเชิงบูรณาการของ
คณะกรรมการ 

อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง/กิจกรรม 

4. การลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ร่วมกับคณะกรรมการฯ/หน่วยงานอื่น 

จำนวนครั้งของการลงพ้ืนที่ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

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

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม
ระบบงานยุติธรรม 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ
กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด 

ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจ
กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด 

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดทำแผนการ
ประชุม 

2.ประชุมประจำเดือน 3.ออกคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด 

5.พิจารณา
แนวทางการ

ปฏิบัติงานของชดุ
ปฏิบัติการฯ 

 

6.ดำเนินการ/ปฏิบตัิการ/
ลงพื้นที่ ตามแนวทางและ
วิธีการทำงานภายใต้การ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด 
4.จัดทำแนวทางการ
ปฏิบัติงานของชุด

ปฏิบัติการฯ 

6.1 ร่วมดำเนินการ/
ปฏิบัติการ/ลงพืน้ท่ี ในส่วน

ที่เกี่ยวข้อง 

7.รายงานผลการดำเนินงาน/
ปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ/ สป.ยธ/กพยจ. 
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7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

  1.  จัดทำแผนการประชุม 
 

กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบงาน

ยุติธรรม 

1 ปีงบประมาณ  - แผนการประชุม
ประจำปี 

รายงานการประชุมที่
ปรากฏมติที่ประชุมที่

เกี่ยวข้อง 
  2. ประชุมประจำเดือน สยจ. เดือนละ 1 ครั้ง จัดประชุมไม่เกินวันที่ 15 ของ

เดือน เป็นประจำทุกเดือน 
รายงานการประชุม  

  3. ออกคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการขับเคลื่อน
ภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพ้ืนที่จังหวัด 

คณะกรรมการฯ  - - คำสั่ง 

4. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของชุด
ปฏิบัติการฯ 

สยจ. 1 ปีงบประมาณ - - กรอบแนวทางการปฏิบัติ 

  5. พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของชุด
ปฏิบัติการฯ 

คณะกรรมการฯ  -  -  - - 

  6. ดำเนินการ/ปฏิบัติการ/ลงพ้ืนที่ ตาม
แนวทางและวิธีการทำงานภายใต้การ
เห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อน
ภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพ้ืนที่จังหวัด 

ชุดปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนฯ 

 - คณะกรรมการรับทราบ
ข้อมูลร่วมกัน ในทุกกิจกรรม 
หรืองาน 
- ร่วมกันบูรณาการในการ
ปฏิบัติตามที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- มีการลงพ้ืนที่ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- บันทึกหน้าจอการแจ้ง
แนวปฏิบัติ และการ
รับทราบแนวปฏิบัติ 
- บันทึกหน้าจอการแจ้ง
ผลการดำเนินงาน และ
การรับทราบผล 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

7. รายงานผลการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน ต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ/ สป.ยธ/
กพยจ. 

 

สยจ. หลังจาก
ดำเนินการ 

รายงานผลทุกครั้งหลัง
ดำเนินการรภายในวัน

พฤหัสบดีแรกต่อ 
จากการดำเนินการ 

รายงานผลในระบบ
การรายงานตาม

แนวทางของ สป.ยธ 

รายงาน และบันทึก
หน้าจอการรายงาน 
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8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 
แบบจัดทำแผนกาประชุม 1 ปี 1 ปี 
รายงานการประชุม 2 ปี 2 ปี 
คำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการฯ 2 ปี 2 ปี 
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ 2 ปี 2 ปี 

9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 
รายงานการประชุม รูปเล่มรายงานตามแบบ

ของระเบียบงานสารบรรณ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

ข้อมูลการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ของหน่วยงานทุกหน่วยที่เป็นคณะกรรมการฯ 

File เอกสาร/และเอกสาร
ตามแบบรายงาน 

เดือนละ 1 ครั้ง 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เป็นชุด
ปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม 
ในพ้ืนที่จังหวัด 

เอกสารคำสั่ง  

10. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 

คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ
กระทรวงยุติธรรมในพ้ืนที่จังหวัด 

1.ความสามารถการนำนโยบายมาสู่
การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
2.ความสามารถด้านการสนับสนุน 
ส่งเสริม และอำนวยความยุติธรรม 
3.ความสามารถด้านการ
ประสานงาน 

1.การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
2. การฝึกปฏิบัติงานด้าน 
วิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.การฝึกทักษะการสื่อสารและ
การทำงานเป็นทีม 

ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจ
กระทรวงยุติธรรมในพ้ืนที่จังหวัด 

1.ความสามารถด้านการสนับสนุน 
ส่งเสริม และอำนวยความยุติธรรม 
2.ความสามารถด้านการ
ประสานงาน 
3.การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการ
ดำเนินงาน/สภาพปัญหา 
ในพ้ืนที่ 
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