
รหัสเอกสาร : WI-ยผ-03/01 
Work Instruction วันที่เริ่มใช้  

เรื่อง : การด าเนินงานดา้นการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

แก้ไขครั้งท่ี  

ล าดับ 
STEP 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
PROCESS 

1. ด้านงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
1.1 ทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับการอ านวย

ความยุติธรรมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.2 ปรับปรุงหรือพัฒนาเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ และกิจกรรมของแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดขายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562 - 2565 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 - 2570 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม  
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 

1.3 ยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
      1.3.1 รวบรวมข้อมูลจากข้อ 1.1 และ 1.2 เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง) 
      1.3.2 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงยุติธรรม (กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง) 
1.4 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และ 

แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ 
1.5 รวบรวมข้อมูลเพ่ือด าเนินการในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (กลุ่มติดตามและ

ประเมินผล) 
1.6 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน 

2. ด้านงานแผนงานและงบประมาณ 
2.1 ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย/กลยุทธ์/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกลุ่มแผนงานและงบประมาณ และส านัก
งบประมาณ 

2.2 จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน 
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

      2.2.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ภายใต้แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2.2.1 จัดส่งค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ภายใต้แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ไปยังกลุ่มแผนงานและ
งบประมาณเพ่ือรวบรวมและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ในภาพรวม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

2.2.2 จัดส่งค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ภายใต้แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไปยังส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือ เพ่ือรวบรวมและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ในภาพรวม 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 
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2.3 จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ภายใต้แผนงาน 
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2.3.1 รวบรวมและจัดท าข้อมูลเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ร่วมกับกลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ 

2.3.2 จัดส่งข้อมูลเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณฯ ไปยังส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ               
เพ่ือรวบรวมเสนอในภาพรวมแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2.4 จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี 

     2.4.1 ติดตามและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
          2.4.2 รวบรวมและจัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านงานติดตามและประเมินผล 
3.1 จัดท าแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ แผนงานบูรณาการ

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
3.2 แจ้งเวียนแนวทางการรายงานไปยังส านักงานยุติธรรมจังหวัดในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.3 จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3.1 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (Emenscr) ไปยังกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือรวบรวมและ
ด าเนินการต่อไป ในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3.3.2 ส่งรายงานการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไปยังกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ เพ่ือรวบรวมและ
ด าเนินการต่อไป ในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3.3.3 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (รายงานตัวชี้วัด ) ไปยังกลุ่มงานติดตามและประเมินผล              
เพ่ือรวบรวมและด าเนินการต่อไปในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3.3.4 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ไปยังส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือรวบรวมและ
ด าเนินการต่อไป ในภาพรวมของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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