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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

SOP-ยผ-05 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เร่ือง  

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงยุติธรรมและ 

สำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 

จัดทำโดย ตรวจสอบโดย กำกับดูแลโดย 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 
 

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 
1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี              

ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือรับทราบข้อมูลและประเมินผลสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ของหน่วยงาน      
     ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับผิดชอบได้อย่างมี      
     ประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต   
 กำหนดกรอบแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ตั้งแต่กันยายน - ตุลาคม ในแต่ละปีงบประมาณ 

3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม
และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมตามท่ีกำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการรายปี 

ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) กำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือ

นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลตาม

แผนปฏิบัติราชการรายปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ผู้บริหารมีข้อมูลรายงานการติดตามและประเมินผลเพ่ือการ

พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน 

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง - ไม่มี   - 
ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง 1) แบบรายงานในการติดตามรวบรวมข้อมูลมีความซ้ำซ้อนกัน

ซึ่งเพ่ิมภาระการรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ข้อมูลผลการดำเนินงานภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ยังขาดความเชื่อมโยงกัน  

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันเวลา  

ความสำเร็จของการจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

จัดทำรายงานแล้วเสร็จ  
และเผยแพร่ไตรมาสที ่1  
ของปีงบประมาณถัดไป 
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ต้นฉบับ 

 

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

ยผ. กลุ่มงานติดตามและประเมินผล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ผู้บริหาร ยผ. กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

(1)กำหนดแนวทางการติดตามและ

ประเมินผลตามแผนปฏบิัติราชการ

รายปีของ ยธ.และ สป.ยธ. 

 
 

(3)รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิราชการรายปี 
(5)นำเสนอ

รายงานต่อ

ผู้บริหาร (4)รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล/

ประเมินผล และจดัทำ

ข้อเสนอแนะ 

 

(6)ส่งผลรายงานต่อกลุ่มงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์   

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

แผนปฏิบัตริาชการรายปีในปี

ถัดไป 

ผู้บริหารไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 

ปรับปรุงแก้ไขรายงาน 

(2)ทำหนังสือแจ้งต่อหน่วยงาน ยธ.
และ สป.ยธ. ให้รายงานข้อมลู

ตามที่กำหนด 

กรณีรายงานมีแก้ไข 
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7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ขัน้ตอน รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคมุคณุภาพ บนัทึก เอกสารอ้างอิง 

1 ก ำหนดแนวทำงกำรตดิตำมและ

ประเมนิผลตำมแผนปฏบิตัริำชกำรรำย

ปีและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

 

กลุ่มงำน
ตดิตำมและ
ประเมนิผล 

15 วนั 1) ก ำหนดแนวทำงกำรตดิตำม
และประเมนิผล ตำมวตัถุประสงค์
และเป้ำหมำยภำยใตต้วัชีว้ดัของ
แผนงำนร่วมกบักลุ่มงำนนโยบำย
และยุทธศำสตร ์ 

    2) ก ำหนดแบบรำยงำนทีม่คีวำม
ชดัเจน และครอบคลุมตวัตวัชีว้ดั
ของแผนปฏบิตัริำชกำรรำยปี 

แบบรำยงำน     
ผลกำร
ด ำเนินงำนของ
กระทรวง
ยุตธิรรมและ
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมประจ ำปี 
 

- แผนปฏบิตัิ
รำชกำรรำยปี 
- แผนงำน/
โครงกำรของ
หน่วยงำนใน
สงักดักระทรวง
ยุตธิรรมและ
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม  

2 ท ำหนังสอืแจง้ต่อหน่วยงำนกระทรวง

ยุตธิรรมและสำนักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรมใหร้ำยงำนขอ้มลูตำมทีก่ ำหนด 

กลุ่มงำน
ตดิตำมและ
ประเมนิผล 

1 - 2 วนั - หนงัสอืแจง้แนว
ทำงกำรตดิตำม
และกำร
ประเมนิผล  

  

3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/

กจิกรรมตำมแผนปฏบิตัริำชกำรรำยปี 

 

หน่วยงำนใน
สงักดักระทรวง
ยุตธิรรมและ

สำนักงาน

ทุกวนัที ่5/เดอืน 1)ควำมครบถว้นของกำรรำยงำน
และสม ่ำเสมอของกรอบเวลำ 
2) รำยงำนขอ้มลูแนบหลกัฐำนตำม 
ควำมจ ำเป็นสำมำรถตรวจสอบ 
กลบัได ้

แบบรำยงำน     
ผลกำร
ด ำเนินงำนของ
กระทรวง
ยุตธิรรมและ

- แผนปฏบิตัิ
รำชกำรรำยปี 
- แผนงำน/
โครงกำรของ
หน่วยงำนใน
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ขัน้ตอน รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคมุคณุภาพ บนัทึก เอกสารอ้างอิง 

ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมประจ ำปี  

สงักดักระทรวง
ยุตธิรรม และ
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

4 รวบรวมขอ้มลูวเิครำะหข์อ้มูล/

ประเมนิผล และจดัท ำขอ้เสนอแนะ 

 

กลุ่มงำน
ตดิตำมและ
ประเมนิผล 

  5 - 7 วนั             8 จดักำรขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้งเพือ่กำร
วเิครำะหแ์ละประเมนิผลตำม
เป้ำหมำยผลสมัฤทธิแ์ละตวัชีว้ดั 
ตำมแผนปฏบิตัริำชกำรรำยปี 

แบบรำยงำน     
ผลกำร
ด ำเนินงำนของ
กระทรวง
ยุตธิรรมและ
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมประจ ำปี 
 

- แผนปฏบิตัิ
รำชกำรรำยปี 
- แผนงำน/
โครงกำรของ
หน่วยงำนใน
สงักดักระทรวง
ยุตธิรรม และ
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565



ต้นฉบับ 

 

ขัน้ตอน รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคมุคณุภาพ บนัทึก เอกสารอ้างอิง 

5 จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

น ำเสนอรำยงำนต่อผูบ้รหิำร  

 

กลุ่มงำน
ตดิตำมและ
ประเมนิผล 

3 - 5 วนั  แบบรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
ของกระทรวง
ยุตธิรรมและ
ส ำนักงำน
ปลดักระทรวง
ยุตธิรรมประจ ำปี 
 

 

6 ใหค้วำมเหน็ชอบรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัริำชกำรรำย
ปี 

ผูบ้รหิำร 2 - 3 วนั  แบบรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
ของกระทรวง
ยุตธิรรมและ
ส ำนักงำน
ปลดักระทรวง
ยุตธิรรมประจ ำปี 

- แผนปฏบิตัิ
รำชกำรรำยปี 
- แผนงำน/
โครงกำรของ
หน่วยงำนใน
สงักดักระทรวง
ยุตธิรรมและ
ส ำนักงำน
ปลดักระทรวง
ยุตธิรรม  

7 กรณี ผูบ้รหิำรไม่เหน็ชอบ ปรบัปรุง

แกไ้ขรำยงำนตรวจสอบผลกำร

ด ำเนินงำนกบัหน่วยงำน 

กลุ่มงำน
ตดิตำมและ
ประเมนิผล/
หน่วยงำน 

3 - 5 วนั  แบบรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
ของกระทรวง
ยุตธิรรมและ
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ขัน้ตอน รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคมุคณุภาพ บนัทึก เอกสารอ้างอิง 

ส ำนักงำน
ปลดักระทรวง
ยุตธิรรมประจ ำปี 
 

8 กรณี ผูบ้รหิำรเหน็ชอบ สง่ผลรำยงำน
ต่อกลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
เพือ่กำรพฒันำและปรบัปรุงแผนปฏบิตัิ
รำชกำรรำยปีในปีถดัไป 
 

กลุ่มงำน
ตดิตำมและ
ประเมนิผล 

2 - 3 วนั  แบบรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
ของกระทรวง
ยุตธิรรมและ
ส ำนักงำน
ปลดักระทรวง
ยุตธิรรมประจ ำปี 
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8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 

แบบรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม
และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมประจำปี 

2 ปี 1 ปี 

 
9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 
รายงานผลการดำเนินงานของ
กระทรวงยุติธรรมและสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมประจำปี 

จัดทำแบบรายงานข้อมูลผล  
และในรูปแบบกราฟ/สถิติ 

(รายเดือน/รายไตรมาส) 

 
10. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล 

1 ความรู้ในงานวิเคราะห์ข้อมูล
และการจัดทำข้อเสนอแนะ 
ความสามารถในการจัดทำ  
ข้อมูลแสดงผล  

1 ความรู้เชิงสถิติ 
2 ความรู้เชิงนโยบายและแผน 

เจ้าหน้าที่สำนัก/กอง/กลุ่มงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ดำเนินการ 

1 ความรู้ความสามารถการใน
จัดการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปีให้
เป็นไปตามตัวชี้วัด 

2  ความถูกต้องในการรวบรวม   

    ขอ้มลูตามแผนการปฏิบตัิงานรายปี 

ความรู้เชิงนโยบายและแผน 

 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565




