
กรอบค่าใช้จายในการขับเคลื่อนการบริหารงาน
แบบกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที ่ 5/2561 เมื ่อวันท่ี 

26 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาการปรับปร ุงการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงยุติธรรม (การจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด) โดยสนับสนุนให้จัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็น
ราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 18 จังหวัด ในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 
รับผิดชอบครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด โดยให้จัดตั้งในจังหวัดที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดเป็น 
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 1. พระนครศรีอยุธยา 2. นครปฐม 3. ราชบุรี 4. เพชรบุรี 5. ชลบุรี 
6. ปราจีนบุรี 7. ภูเก็ต 8. สุราษฎร์ธานี 9. ยะลา 10. เชียงใหม่ 11. เชียงราย 12. พิษณุโลก 13. นครสวรรค์
14. อุดรธานี 15. สกลนคร 16. ขอนแก่น 17. นครราชสีมา และ 18. อุบลราชธานี  

ต่อมา เพื่อให้การประสานการบริหารราชการและปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของกระทรวง
ยุติธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในระดับภูมิภาคหรือ 
ระดับพื้นที่จังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีประกาศกระทรวงยุติธร รม 
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของจังหวัดท่ี
เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ให้ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดมีหน้าที่และอำนาจในฐานะเป็นผู้แทน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่กลุ ่มจังหวัดและของส่วนราชการที่ไม่มีผู ้แทนในพื้นที่ ส่งเสริม 
สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่กลุ่มจังหวัด เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการประสานและร่วมกันขับเคลื่อนงานของกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด (ปสจ.) จึงได้กำหนดให้มีค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการบริหารงาน 
แบบกลุ่มจังหวัดข้ึน 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีและอำนาจ

ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
2.2 เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานแบบกลุ่มจังหวัด 
2.3 เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในกลุ่มจังหวัดในการร่วมกันแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 

3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 18 แห่ง ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม ณ วันที่ 4 สิงหาคม 

2563 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของ  
กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2563 

     3.2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่ง 

4.ระยะ...
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4. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2564 – สิงหาคม 2565 

5. วิธีการดำเนินการ 
๕.๑ แต่งตั ้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ ่มจังหวัด โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ หัวหน้าศูนย์

ปฏิบ ัต ิการของกลุ ่มจังหวัด  เป็นประธาน ยุต ิธรรมจังหว ัดหร ือผู ้แทนสำนักงานยุต ิธรรมจังหว ัดใน 
กลุ่มจังหวัด เป็นคณะทำงาน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัดมอบหมาย เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดของ 
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๒ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  
ในรูปแบบออนไลน์หรือวิธีการอื่นตามความเหมาะสม โดยมีวาระการประชุมตามที่กำหนดหรือเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ และจัดส่งรายงานการประชุมไปยัง ปสจ. 

5.๓ ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และให้คำปรึกษา
ดังนี้ 

๕.๓.๑ ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  5.๓.2 การจัดจุดให้บริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและให้คำปรึกษา/
คำแนะนำการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนตามนโยบายผู้บริหารและมาตรฐานคลินิกยุติธรรม และ
รายงานผลการต ิดตามตามแบบฟอร ์มทีกำหนด (เอกสารแนบ ๒) ไปรษณีย ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  ล ังจาก 
เสรสาร  5.๓.3 การจัดทำมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และรายงาน 
ผลการติดตามตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด (เอกสารแนบ ๓) 
 ๕.๔ ให้ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดไปยัง ปสจ. ภายใน
วันท่ี ๕ ของทุกเดือน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด (เอกสารแนบ ๔) 

6. งบประมาณและการอนุมัติการเบิกจ่าย  
6.1 ให้ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดโครงการฯ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๔๕,๐00 บาท (สองแสนส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 สยจ. ที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ขนาดใหญ่ มีทั ้งหมดจำนวน 4 จังหวัด จังหวัดละ  
๑๘,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมจำนวนเงิน ๗๒,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ลำดับ สยจ. งบประมาณ (บาท) 
1 พระนครศรีอยุธยา ๑๘,000 
2 สุราษฎร์ธานี ๑๘,000 
3 ขอนแก่น ๑๘,000 
4 นครราชสีมา ๑๘,000 

 

 

 

 

กลุ่มท่ี ๒... 
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กลุ่มที่ 2 สยจ. ที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ขนาดกลาง มีทั ้งหมดจำนวน 6 จังหวัด จังหวัดละ  
๑๕,๕00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมจำนวนเงิน ๙๓,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

ลำดับ สยจ. งบประมาณ (บาท) 
1 อุดรธานี ๑๕,๕00 
2 อุบลราชธานี ๑๕,๕00 
3 เชียงใหม่ ๑๕,๕00 
4 พิษณุโลก ๑๕,๕00 
5 ปราจีนบุรี ๑๕,๕00 
6 ภูเก็ต ๑๕,๕00 

 

กลุ่มที่ 3 สยจ. ที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ขนาดเล็ก มีทั ้งหมดจำนวน 8 จังหวัด จังหวัดละ  
๑0,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมจำนวนเงิน ๘0,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

ลำดับ สยจ. งบประมาณ (บาท) 
1 ชลบุรี ๑0,000 
2 ยะลา ๑0,000 
3 เพชรบุรี ๑0,000 
4 ราชบุรี ๑0,000 
5 นครปฐม ๑0,000 
6 นครสวรรค์ ๑0,000 
7 เชียงราย ๑0,000 
8 สกลนคร ๑0,000 

 
6.2 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นผู้อนุมัติโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณในการ

ดำเนินโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนการบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 

6.๓ กรณีที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดดำเนินโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
การฯ แล้ว มีงบประมาณเหลือจ่าย 

  6.๓.1 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ โดยให้เป็นไป
ตามข้อ 6.๒ 

  6.๓.2 กรณีท่ีจะดำเนินโครงการที ่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการฯ ต้องเสนอขอปรับ 
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ไปยังกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 

๗. การ... 
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7. การกำกับ ติดตามและประเมินผล 
๗.๑ ติดตามผลการดำเนินการปฏิบัติราชการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๗.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินโครงการจากระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การให้บริการประชาชน (jposystem.moj.go.th) 

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ๘.1 ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ๑๘ จังหวัด 
๘.2 กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด (ปสจ.) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๙. ที่ปรึกษาโครงการ 
 ๙.1 นายวัลลภ นาคบัว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 ๙.2 นางสาววิลาวัณย์ ยี่ทอง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 ๙.3 นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ผู้อำนวยการกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด 

๑๐. ผู้เขียนโครงการ 
 นายธีระ แสงชมภู  นักวิชาการยุติธรรม 

1๑. ผู้เสนอโครงการ 
 นางสาวบุษรินทร์ หลวงประสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

1๒. ผู้อนุมัติโครงการ 
 ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ชุมตามข้อ 5.2.1 ภายใน 7  



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดท่ี ...... 

คร้ังที่ ....../256๕ 
วัน ....... ท่ี ....................... 256๕ 

เวลา ........... น. 
ณ ............................................  

-------------------------------------------------------------------- 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   .............................. 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 
   2.1 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด  
    - ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
    - สถิติการให้บริการประชาชน 
    - ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 
และผลการเบิกจ่ายเงิน 
    - การขับเคล่ือนงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
    - ผลการดำเนินงานการขับเคล่ือนสิทธิมนุษยชน 
   ๒.๒  รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคล่ือนภารกิจกระทรวงยุติธรรมใน
พื้นท่ี 
   2.๓ รายงานสถานการณ์ ปัญหาการอำนวยความยุติธรรมในจังหวัด 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1 หารือโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื ่อเสนอแผนงาน/โครงการ ในคำขอ
งบประมาณเชิงบูรณาการในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ๓.๒ แนวทางการจัดทำมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
   3.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๑ 



ใบลงทะเบียน 
การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ท่ี ...... คร้ังที่ ...../256๕ 

วัน ....... ท่ี ....................... 256๕ เวลา ........... น. 
ณ ............................................  

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด    

  ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด.......    

  ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด.......    

  ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด.......    

  ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด.......    

  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์ปฏิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัด ท่ีได้รับมอบหมายเป็น
เลขานุการ) 

   

  เจ้าหน้าท่ีสำนักงานยุติธรรมจังหวัด    

  เจ้าหน้าท่ีสำนักงานยุติธรรมจังหวัด    

 
 

 
 
 
 



 
แบบรายงานการติดตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม และตามนโยบาย/ข้อสั่งการ 

ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด......... 
 
ด้านที่ ๑ ด้านกายภาพ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินการ 
๑ มีสถานท่ีให้บริการพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน         มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

๒ มีป้ายช่ือแสดงข้อความ “คลินิกยุติธรรม” พร้อมสัญลักษณ์
กระทรวงยุติธรรม 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

๓ มีการให้บริการ ๓ จุดบริการ 
จุดบริการที่ ๑ ลงทะเบียนและคัดกรอง 
จุดบริการที่ ๒ ท่ีปรึกษากฎหมาย 
จุดบริการที่ ๓ งานบริการต่าง ๆ ของกระทรวงยติุธรรม 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

๔ มีป้ายช่ือผู้ให้บริการ พร้อมรูปถ่ายประจำโต๊ะหรือ 
จุดให้บริการ 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

๕ มทีะเบียนคุมการให้บริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรม
จังหวัด 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

เอกสารแนบ 2 



ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินการ 
๖ มีบอร์ดติดประกาศแสดงผังขั้นตอนการให้บริการ สถิติผล 

การดำเนินงาน ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ 
 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๗ มีบัตรคิว หรือมีจัดลำดับก่อน–หลังการให้บริการประชาชน         มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๘ มีเก้าอี้พักรอรับบริการ         มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๙ มีส่ิงอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น เครื่องเขียน หนังสือพิมพ์ 
น้ำด่ืม/กาแฟ โทรทัศน์ แผ่นพับ ใบปลิว 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๑๐ มีห้องหรือพื้นท่ีเป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสมสำหรับให้คำปรึกษา
ช้ันความลับ/การไกล่เกล่ีย/ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๑๑ มีกล่องรับฟังความคิดเห็น         มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 



ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินการ 
12 มีการจัดเจ้าหน้าท่ีให้บริการประชาชน ช่วงเวลา 12.00 – 

13.00 น. 
        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
ด้านที่ ๒ ด้านบุคลากร 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินการ 
๑3 มีเจ้าหน้าท่ีประจำจุดบริการอย่างน้อย ๒ คน ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถในการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ 
        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๑4 มีท่ีปรึกษากฎหมายอย่างน้อย ๑ คน ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่งและได้รับการแต่งต้ังตามท่ีระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ว่าด้วยการบริหารจัดการคลินิกยุ ติธรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด ปฏิบัติหน้าท่ีให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
ตามวันและเวลาให้บริการคลินิกยุติธรรม 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๑5 เจ้าหน้าท่ีและท่ีปรึกษากฎหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการตามท่ีกระทรวงยุติธรรม
หรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กำหนดอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๑6 เจ้าหน้าท่ีและท่ีปรึกษากฎหมายแต่งกายขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
ในคลินิ กยุ ติธรรมด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย สะอาด ถูก
กาลเทศะ สวมรองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ี
หรือสวมใส่ป้ายช่ือคล้องคอ 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 
 



ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินการ 
๑7 เจ้าหน้าท่ีและท่ีปรึกษากฎหมายมีจิตบริการ  ยิ้มแย้มและ

ทักทายผู้รับบริการ โดยมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ดังนี้ 
(1) แนะนำตัว : สวัสดีค่ะ/ครับ....(ช่ือผู้ให้บริการ)..... 

ยินดีให้บริการ ต้องการขอรับบริการด้านใดคะ/ครับ 
     (๒) ให้บริการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และ
บันทึกข้อมูลลงระบบหรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการ
อย่างครบถ้วน 
     (๓) กล่าวขอบคุณ : ขอบคุณท่ีใช้บริการ สวัสดีค่ะ/ครับ 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

18 เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีงานบริการแทนกันได้         มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

 
 
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินการ 
๑๙ มีแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปี  

ของคลินิกยุติธรรม 
        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๒๐ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการคลินิกยุติธรรม         มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

21 มอบหมายสำนวนให้เจ้าหน้าท่ีจุดบริการท่ี 3 โดยไม่แบ่ง
บริการตามหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าท่ี 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 



ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินการ 
……………………………………………………………………… 

22 มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติ
ตาม 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

23 มีการเข้าใช้ระบบ DXC         มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

๒4 มีคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้บริการคลินิกยุติธรรม         มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 

๒5 มกีารใช้ระบบการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ผ่านระบบ MSC 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 

๒6 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน         มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 



ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินการ 
 

๒7 มีการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคการให้บริการคลินิกยุติธรรมไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 

๒8 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานคลินิกยุติธรรมต่อกระทรวง
ยุติธรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบรายงานผลตามท่ี
หน่วยงานเจ้าของงานบริการกำหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงยุติธรรม 

        มี เอกสารประกอบ หรือคำอธิบาย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 

 รวมจำนวนข้อที่ทำได้  
 
 

………………………………….. ผู้รายงาน 
(......................................................................) 

ตำแหน่ง ............................................... 
 

…………………………………… 
(......................................................................) 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
 



 
แบบสำรวจความพร้อมด้านกายภาพของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) 

ตามการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

เกณฑ์ที่ 1 ด้านกายภาพ 

ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน การดำเนินการ 

๑ มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาที่สอดคล้อง
กับผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละพื้นท่ี 
เช่น 
- วันจันทร์ - ศุกร์ ในวันเวลาราชการ แต่เพิ่มเวลาพักเท่ียง 
หรือเวลา 17.00 – 19.00 น. 
- วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นต้น 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๒ มีระบบการขนส่งที่เข้าถึงสถานที่บริการเพื่อให้สะดวกต่อ 
การเดินทาง โดยสามารถเข้าถึงสถานท่ีด้วยรถสาธารณะ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๓ มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึง  
จุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน  
(ให้อนุกรรมการฯ พิจารณาจากป้ายบอกทิศทางหรือตำแหน่ง
จุดให้บริหารภายในหน่วยงาน) 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๔ มีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู ้พิการ สตรีมีครรภ์ และ
ผู ้ส ูงอายุ เช ่น จุดให้บร ิการอยู ่ช ั ้น 1 (กรณีไม ่ม ีล ิฟท์)  
มีทางลาดสำหรับรถเข็น มีพื้นที่ว่าง  ใต้เคาน์เตอร์ให้รถเข็น
คนพิการสามารถเข้าได้โดยไม่มีส่ิงกีดขวาง เป็นต้น  
(หมายเหตุ ควรพิจารณาในเรื่องการใช้ได้จริงของสถานท่ีโดย
ให้อนุกรรมการฯ ทดสอบด้วย) 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๕ มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บร ิการระหว่าง  
“จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ” ที่อำนวยความ
สะดวก ทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อให้สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงลักษณะ 
และปริมาณงานท่ีให้บริการ  
(หมายเหตุ ต้องโล่ง โปร่ง ไม่แออัด และคำนึงถึงการให้บริการ
ผู้มาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง) 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๖ มีขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับ (พื้นที่ว่าง
ด้านข้างสำหรับการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีสบาย) และออกแบบ
จัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 

เอกสารแนบ ๓ 



ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน การดำเนินการ 

……………………………………………………………………… 
๗ ในจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือจัดให้สามารถ

มองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากล ทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อน 
(เช่น ติดแถบเตือนให้ระมัดระวังบริเวณจุดพื้นท่ีต่างระดับ) 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๘ มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอท่ีจะไม่ทำให้เกิดอันตราย 
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๙ มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจ
ความต้องการของผู้รับบริการ และความพร้อมของทรัพยากร
ท่ีมี เช่น น้ำด่ืม เก้าอี้นั่งพักรอ เป็นต้น 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๑๐ มีห้องน้ำท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
(กรณีที ่ห ้องน ้ำไม ่อย ู ่ ในอำนาจการบริหารจัดการของ
หน่วยงานเอง ให้พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ) 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๑๑ มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม         มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๑๒ มีจ ุดแรกร ับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น  
คัดกรองผู้รับบริการให้คำแนะนำในการขอรับบริการหรือช่วย
เตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริการและลดระยะเวลารอคอย 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๑๓ มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบ 
ท่ีง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน การดำเนินการ 

 
๑4 มีการกำหนดพื ้นที ่เขตปลอดบุหรี ่ และ/หรือ จัดให้มีเขต 

สูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ในบริเวณท่ีเหมาะสม 
        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
นโยบายผู้บริหาร/คำสั่ง/ระเบียบอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ที่กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
1. ก่อนเข้าสู่จุดบริการ 
1. การศึกษา
ความต้องการ
และความ
คาดหวังของ
ผู้รับบริการ 

1.1 มีการสำรวจเพื่อให้ทราบความต้องการ
ของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นท่ี
ให้บริการ ซึ่งต้องครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
- ประเภทงานบริการ 
- วันและเวลาเปิดให้บริการ 
- สถานท่ีให้บริการ 
- ความยาก-ง่ายในการเข้าถึงจุดบริการ 
- ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีสำคัญ 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ให้บริการ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

1.2 มีการวิเคราะห์ผลการสำรวจและ
นำไปใช้ในการออกแบบระบบการให้บริการ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

2. งานบริการ 2.1 มีงานบริการ ณ ศูนย์ราชการสะดวก 
ครอบคลุมประเภทงานดังนี้                                                                    
- งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
- งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงาน     
- งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข ์

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

2.2 มีงานบริการท่ีไม่ร้องขอสำเนา 
บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 
จากผู้มารับบริการ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



 
เกณฑ์การประเมิน 

นโยบายผู้บริหาร/คำสั่ง/ระเบียบอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ที่กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
หมายเหตุ : งานบริการบางประเภทไม่
จำเป็นต้องร้องขอสำเนาบัตรประชาชน 
เช่น การให้คำปรึกษากฎหมาย 
2.3 งานบริการท่ีเหมาะสม / งานบริการ
อื่นๆท่ีสอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการฯ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………  

3. สถานท่ีบริการ 3.1 มีการดำเนินการเพื่อลดความเส่ียงจาก
การแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ให้กับประชาชนท่ีมาติดต่อ และเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในสถานท่ีให้บริการ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

3.2 มีการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการ
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และ
ออกแบบอาคารหรือสถานท่ีให้มีอุปกรณ์ 
ส่ิงอำนวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้ 
คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างน้อย 11 
รายการ ตามข้อ 5 ของกฎกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

4. การออกแบบ
ระบบงาน 

4.1 มีการจัดลําดับข้ันตอนการบริการท่ีง่าย
ต่อการให้บริการและรับบริการเพื่อให้
ประชาชนไม่ต้องรอคอยรับบริการนาน 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

4.2 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้ประสานงาน/ เจ้าของงาน เบอรโทรติดต่อ 
และช่องทางการติดต่อไวอยา่งชัดเจน 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

4.3 มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับ
เจ้าหน้าท่ี ท่ีครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย 
โดยมีการระบุข้ันตอนระยะเวลา 
ค่าธรรมเนียมและข้อมูลจําเป็นสําหรับ  
การปฏิบัติงานไวในคูมืออย่างชัดเจน 
 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………  



 
เกณฑ์การประเมิน 

นโยบายผู้บริหาร/คำสั่ง/ระเบียบอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ที่กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
หมายเหตุ : หน่วยงานส่วนกลางเป็น
ผู้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าที ่
4.4 มีระบบแจ้งเตือนการให้บริการ และ 
ระบบการติดตามสถานะผู้รับบริการ เช่น 
การติดตามรอบเวลาการต่อใบอนุญาต  
โดยการส่งข้อมูลแจ้งเตือนใหมาต่อใบอนุญาต 
หรือออกแบบระบบสารสนเทศให้รับบริการ 
เข้าตรวจสอบข้ันตอนสถานะการรับบริการ 
ในงานท่ีไม่แล้วเสร็จในทันที เป็นต้น 
 
หมายเหตุ : มีระบบติดตามสถานะเรื่อง 
ร้องทุกข์ผ่าน Application justice care 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

4.5 มีระบบการให้บริการประชาชนแบบ
ออนไลน ์
 
หมายเหตุ : มีการบริการประชาชนผ่าน 
Application justice care 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

4.6 มีแบบฟอร์มการขอรับบริการต่าง ๆ  
ท่ีง่ายและไม่ซ้ำซ้อน หรือใช้แบบฟอร์ม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
หมายเหตุ : หน่วยงานส่วนกลางเป็น
ผู้จัดทำแบบฟอร์มการปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าที่เปน็มาตรฐานเดียวกัน 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

5. การจัดสรร
บุคลากร 

5.1 มีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการ
ด้านกำลังคนท่ีจำเป็น และจัดสรรบุคลากรให้
เหมาะสม ในการให้บริการในช่วงพักทาน
อาหารหรือช่วงเวลาท่ีมีผู้รับบริการเข้ามาใช้
บริการมาก 
 
หมายเหตุ : ส่วนกลางแจ้งให้ สยจ.
ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความต้องการ
ด้านกำลังคน  

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



 
เกณฑ์การประเมิน 

นโยบายผู้บริหาร/คำสั่ง/ระเบียบอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ที่กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
5.2 มีการสร้างส่ิงจูงใจแก่บุคลากร
ปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการประเมินเล่ือน
ขั้นเงินเดือนตามปกติ 
 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

๒. ระบบจุดให้บริการ 
6.บุคลากรด้าน
การบริการ 

6.1 มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการ
ปฏิบัติงานท่ีจำเป็นและทันสมัยให้กับ
เจ้าหน้าท่ี เช่น จัดฝึกอบรม สัมมนาระดม
สมองศึกษาดูงาน เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว  
และมีจิตบริการ 
 
 
หมายเหตุ :การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สป.ยธ. /
สนง.กองทุนยุติธรรม / กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ /หน่วยงานอืน่ ๆ เปน็ต้น 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

6.2 มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
ด้านบริการ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

6.3 เจ้าหน้าท่ีมีทักษะในการให้บริการ 
ครอบคลุมเรื่องสำคัญ ดังนี้  
1. สามารถตอบคำถามพื้นฐานให้กับ
ผู้รับบริการได้  
2. สามารถแก้ไข/รับมือกับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นได้ตามมาตรฐานการให้บริการ   
3.การส่ือสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วย
ไมตรีจิต 
 
หมายเหตุ : สยจ.ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
คลินิกยุติธรรม 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



 
เกณฑ์การประเมิน 

นโยบายผู้บริหาร/คำสั่ง/ระเบียบอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ที่กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
6.4 เจ้าหน้าท่ีสามารถริเริ่มและพัฒนาการ
ให้บริการจนเกิดความประทับใจแก่
ผู้รับบริการ 
 
หมายเหตุ : สยจ.ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
คลินิกยุติธรรม 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

6.5 เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานท่ีกำหนดไว้ในแต่ละช่องทางของ
ระบบ online ท่ีพัฒนาขึ้น 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

7.ระบบการ
ประเมินความพึง
พอใจ 

7.1 มีการนำผลสำรวจมาปรับปรุงงาน
บริการอย่างต่อเนื่อง 
หมายเหตุ : สยจ.ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
คลินิกยุติธรรม 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

        ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

7.2 เกิดผลลัพธ์ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
หมายเหตุ : สยจ.ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
คลินิกยุติธรรม 

         มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 

8. คุณภาพการ
ให้บริการ และ
การจัดการข้อ
ร้องเรียน 

8.1 วิธีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด (เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการให้บริการท่ีกำหนดไว้ใน
คู่มือการปฏิบัติงาน) 
หมายเหตุ : สยจ.ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
คลินิกยุติธรรม 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 

8.2 มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการ รวมท้ังระบบการ
ติดตามและแก้ไขปัญหาท่ีชัดเจน 
หมายเหตุ : สยจ.ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
คลินิกยุติธรรม 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 

8.3 กรณีเกิดข้อร้องเรียนในการให้บริการข้อ
ร้องเรียนนั้นได้รับการแกไ้ขจนเป็นท่ียุติไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
หมายเหตุ : สยจ.ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
คลินิกยุติธรรม 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 



 
เกณฑ์การประเมิน 

นโยบายผู้บริหาร/คำสั่ง/ระเบียบอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ที่กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
9. ช่องทางการ
ให้บริการ 

มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการ การ
ให้คำปรึกษารวมท้ังช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์หรือ ศูนย์ 
Hotline หรือช่องทางอื่น ๆ  
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 

3. ระบบสนับสนนุการให้บริการ 
10. ระบบการ
ติดตามผลการ
ดำเนินงาน 

10.1 มีการจัดทำแผนการติดตามผลการ
ดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกท่ีชัดเจน 
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อเรื่องท่ีติดตาม
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ ผล
ดำเนินการ และข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนา
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
หมายเหตุ : สยจ.ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
คลินิกยุติธรรม 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 

10.2 มีระบบการติดตามปัญหาท่ีเกิดจาก
การให้บริการท่ีชัดเจน 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 

11. การแก้ไข
ปัญหาท่ีท้าทาย 

มีการค้นหาปัญหา/อุปสรรคของ การ
ให้บริการท่ีเกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นและ
นำไปแก้ไขปรับปรุงให้การบริการดียิ่งขึ้น 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 

12. การทบทวน
ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

12.1 มีการนำผลจากการติดตามงานมา
ดำเนินการปรับปรุงงานจนเกิดผลลัพธ์ที่ดี
อย่างต่อเนื่อง และการให้บริการได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว สามารถลดต้นทุน ลดการสูญเสีย
และเกิดคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค)  
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 

12.2 มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยและค้นหาข้อมูลได้ง่าย 
หมายเหตุ : หน่วยงานส่วนกลางเป็น
ผู้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าที ่

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
 …….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 



 
เกณฑ์การประเมิน 

นโยบายผู้บริหาร/คำสั่ง/ระเบียบอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ที่กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
13. การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และการจัดอบรม
เจ้าหน้าท่ี และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และการปรับปรุงงาน รวมถึงการ
ร่วมกันทบทวนระบบงานเพื่อออกแบบงาน
ใหม/่สร้างนวัตกรรมในการให้บริการ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 

14.บุคลากรด้าน
เทคนิค 

14.1 เจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิคได้รับการอบรม
หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์การ
ซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์พื้นฐาน และมี
ความสามารถในการตอบคำถามและ
แก้ปัญหาระบบเครือข่ายต่อเช่ือมเมื่อ
ประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 

15. ระบบ
ฐานข้อมูล 

15.1 มีระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบ
วิเคราะห์ฐานข้อมูลสอดคล้องกับความ
ต้องการใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการ 
 
 
หมายเหตุ : การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ 
MSC  

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 

15.2 มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้รับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าระบบ
ฐานข้อมูลได้อย่างครอบคลุม ถูกต้องและ
ทันสมัย รวมถึงการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ไปใช้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและพัฒนา
ระบบการให้บริการต่อไป 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 

16. ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

16.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถใช้งานในส่วนท่ีจำเป็นได้อย่าง
ต่อเนื่อง และปลอดภัย โดยการปฏิบัติตาม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารหรือแผนอื่นท่ีกำหนด 
 
 
หมายเหตุ : การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ 
MSC และระบบ Justice care , Justice 
Fund , OCIPA 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 



 
เกณฑ์การประเมิน 

นโยบายผู้บริหาร/คำสั่ง/ระเบียบอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ที่กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
16.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถค้นหา
ข้อมูลการให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โดยเฉพาะเรื่องคำถาม คำตอบและวิธีการ
แก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์เพื่อช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 

16.3 มีระบบเทคโนโลยีท่ีมีความมั่นคง 
ปลอดภัย และน่าเช่ือถือ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 

17.การบูรณา
การวางแผน
ระบบ 

มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมีจำกัด 
โดยมีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดใน
การกรอกข้อมูล รวมทั้งการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
 
หมายเหตุ : การใช้งานระบบ DXC  

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….……………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………… 

18. การพัฒนา
ระบบการ
ให้บริการ online 

มีการพัฒนาระบบการให้บริการ ซึ่งอาจ
รวมถึงระบบการร้องเรียน ผ่านช่องทางท่ีเป็น
ระบบ online และมีการกำหนดมาตรฐาน
การให้บริการ  
ในแต่ละช่องทางท่ีได้เปิดให้บริการไว้ อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ เช่น  
การติดต่อผ่านอีเมล์ มีการตอบกลับภายใน 
๒๔ ช่ัวโมง การติดต่อผ่านระบบ Chat หรือ 
Line มีการตอบกลับภายใน 15 นาที การ
ติดต่อผ่าน Facebook มีการตอบกลับ
ภายใน 1 ช่ัวโมง เป็นต้น 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….….………………………………………………………………… 
……….….………………………………………………………………… 

19. การพัฒนา
ระบบ Call 
Center 

19.1 มีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ
โทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท์ ให้มี
คุณสมบัติ ดังนี้ มีความพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็น
ระบบท่ีมีคุณภาพ ใช้งานได้เสียงฟังชัดเจน 
สามารถประสานแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการต่อไปได้ มีระบบเก็บข้อมูล

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….….………………………………………………………………… 
……….….………………………………………………………………… 



 
เกณฑ์การประเมิน 

นโยบายผู้บริหาร/คำสั่ง/ระเบียบอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ที่กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
ของผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูล
ประวัติการขอรับบริการ มีการจัดทำ
ฐานข้อมูลครอบคลุมข้อมูล ท่ีผู้รับบริการ
สอบถาม และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
 
19.2 มีการกำหนดมาตรฐานในการ
ให้บริการของ Call Center ไว้อย่างชัดเจน 
เช่น 
- โทรศัพท์ดังไม่เกิน 3 ครั้ง 
- อัตราสูงสุดท่ียอมให้สายหลุดไปไม่สามารถ
รับได้ในการติดต่อครั้งแรก ไม่เกิน 5 % 
- การให้บริการได้สำเร็จในการติดต่อครั้งแรก 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
 ……….….………………………………………………………………… 
……….….………………………………………………………………… 

19.3 เจ้าหน้าท่ี Call Center สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
 ……….….………………………………………………………………… 
……….….………………………………………………………………… 

20. การบริหาร
ความต่อเนื่องใน
การให้บริการท่ี
จำเป็น 

20.1 มีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการ
ให้บริการกรณีท่ีเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือภัย
พิบัติ โดยเตรียมทรัพยากรท่ีสำคัญ เช่น 
สถานท่ีให้บริการสำรองบุคลากร ข้อมูล
สารสนเทศคู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
หมายเหตุ : มีแผนการปฏิบัติงานตามสถาน
การฉุกเฉิน เช่น COVID – 19  

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
 …….….…………………………………………………………………… 
……….….………………………………………………………………… 

2.02 มีการฝึกซ้อมตามแผนอย่างต่อเนื่อง         มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
 …….….…………………………………………………………………… 
……….….………………………………………………………………… 



 
เกณฑ์การประเมิน 

นโยบายผู้บริหาร/คำสั่ง/ระเบียบอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ที่กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
20.3 มีการสร้างความเข้าใจ และส่ือสาร
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
 …….….…………………………………………………………………… 
……….….………………………………………………………………… 

20.4 มีการทบทวนแผนบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
 …….….…………………………………………………………………… 
……….….………………………………………………………………… 

4. เง่ือนไขพิเศษเพิ่มเติม 
21.การ
ขับเคล่ือนการ
ให้บริการด้วย
นวัตกรรม 

คิดค้นและแสวงหาวิธีการ หรือแนวทางใหม่ 
ๆ ทำให้เกิดผลในการปรับปรุงและออกแบบ
การให้บริการสาธารณะให้สามารถตอบสนอง
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
คุณภาพ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….….………………………………………………………………… 
……….….………………………………………………………………… 

22. การปรับเข้า
สู่ความเป็นดิจิทัล 
(เกณฑ์เพื่อรองรับ
ไทยแลนด์ 4.0) 

- ให้บริการเช่ือมโยงแบบเรียลไทม์ในทุกเวลา
และสถานท่ี 
- วิเคราะห์ข้อมูลท่ีซับซ้อนเพื่อช่วยการ
บริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ประชาชนได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกช่องทาง ทุก
อุปกรณ์ 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
 ……….….………………………………………………………………… 
……….….………………………………………………………………… 

24. การพัฒนา
ศูนย์ราชการ
สะดวกสู่ความ
เป็นเลิศ 

ระบุถึงลักษณะความโดดเด่น 
ของศูนย์ราชการสะดวกท่ีมีความพิเศษ
มากกว่าศูนย์ราชการแห่งอื่น 

        มี ดำเนินการดังต่อไปนี้................................. 
................................................................................ 
 

       ไม่มี (ขอให้อธิบายข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค) 
……….….………………………………………………………………… 
……….….………………………………………………………………… 

 

 

 

 



เกณฑ์ที่ 3 ด้านผลลัพธ์ 
แนวทางการดำเนินงาน คะแนนเต็ม 

1. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 10 
2. ความสะดวกในการติดต่อราชการ โดยพิจารณาจากความรวดเร็ว ขั้นตอนส้ัน เข้าถึงบริการได้หลายช่องทาง 10 
3. การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชน จนทำให้สามารถใช้บริการได้จากทุกที่ทุกเวลา  
การตดิตามสถานะงานบริการได้ ระบบการร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

10 

รวม 30 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนการบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด 

ของศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ที่ ...... ประจำเดือน ......................... 

 
ลำดับ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ  
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
ปัญหา/ข้อเสอแนะ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ประชุมคณะทำงานศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
วันที่ดำเนินการ ................
สถานที.่............. 

       

2 การติดตามการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานยุติธรรม
จังหวัดในพ้ืนที่ 
ครั้งที่ 1  
สยจ. ......... 
วันที่ดำเนินการ.............. 
ครั้งที่ 2 
สยจ. ......... 
วันที่ดำเนินการ.............. 
 

       

รวม     
 
ส่งรายงานยังกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน  
จนกว่าจะดำเนินโครงการเสร็จสิ้น 

ลงช่ือ ............................... 
(.....................................................) 

ยุติธรรมจังหวัด......... 
รายงาน ณ วันท่ี .................... 

เอกสารแนบ ๔ 
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