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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

SOP-ยผ-03 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เรื่อง  

การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  สำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

 
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 

 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565



ต้นฉบับ 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานมีกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ชัดเจน ในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ และงานติดตามและประเมินผล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 1.2 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงาน      
เป็นมืออาชีพรวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากกระบวนงาน
ที่มีอยู่เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
 
2. ขอบเขต   
   การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะครอบคลุม        
การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ และการติดตามและประเมินผล ด้านการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื ่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน        
การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 
3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
มีประสิทธิภาพ 

ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงานภายใน/ภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้
รับทราบกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ....  

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลและความเชื่อมโยงของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม/สภาความม่ันคงแห่งชาติ 
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ต้นฉบับ 

 

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
การสื่อสาร การรับรู้และความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 75 

 
5. ระบบติดตามประเมินผล 

    ติดตามผลการดำเนินงาน รอบระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน
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6. ผงักระบวนการ การขบัเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรม   

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร ์       
ด้านความมัน่คง (ยผ.) 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

หน่วยงานในสงักดั ยธ./หน่วยงานภายใต้           
โครงการอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รบั

ผลกระทบ 

หมายเหตุ 

1. ด้านงานนโยบายและยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

1.1 ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต 

/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด แผนปฏิบัติการด้านการแกไ้ข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ปป.จชต. สป.ยธ.)  

ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน

และแก้ไขปญัหาความไม่สงบใน จชต. พ.ศ. 

2562 - 2565 (สมช.) 

1.2 จัดทำร่างแผน ปป.จชต. 

สป.ยธ. 

รวบรวมข้อมลูเพื่อจัดทำแผนปฏิบตัิ

ราชการ กระทรวงยุติธรรม/สป.ยธ. 

(กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร)์ 

 

รวบรวมข้อมลูเพื่อจัดทำแผนปฏิบตัิ

การด้านการป้องกันและแกไ้ขปัญหา

ความไมส่งบใน จชต. (สมช.) 

จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน 

และแก้ไขปญัหาความไม่สงบใน จชต.กระทรวง

ยุติธรรม/สป.ยธ. /โครงการอำนวยความยุติธรรมและ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

รวบรวมข้อมลูเพื่อดำเนินการในภาพรวม สป.ยธ 

(กลุ่มติดตามและประเมินผล) 
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ด้านความม่ันคง (ยผ.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

สำนักงบประมาณ/คณะกรรมการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. .... 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 

2.ด้านงานแผนงานและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

สำนัก

งบประมาณ

พิจารณาคำขอ

งบประมาณ
งบประมาณ 

 

2.1 ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย/กลยุทธ์/ผลผลติ/

กิจกรรม/ตัวช้ีวัด แผนปฏิบัติการดา้นการแก้ไขปญัหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม ร่วมกับกลุ่มแผนงานและงบประมาณ  

และสำนักงบประมาณ 

2.2 จดัทำคำของบประมาณรายจา่ยประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. .... แผนงานบูรณาการ

ขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 

2.3 จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. .... แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ

แก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

รวบรวมขอ้มลูเพื่อจดัท ำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
ในภาพรวม สป.ยธ. (กลุ่มงานแผนงาน 

และงบประมาณ) 

 รวบรวมข้อมลูเพื่อจัดทำคำของบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ใน

ภาพรวมแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ

แก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ (สมช.) 

รวบรวมข้อมูลเอกสาร ประกอบการชี้แจงฯ 

ส่งไปยัง สมช. เพื่อรวบรวมเสนอ ฝ่ายนิติ

บัญญัติ ในภาพรวมแผนงานบูรณาการฯ 

รวบรวมข้อมูลดำเนินการภาพรวม สป.ยธ 

(กลุ่มงานแผนงาน และงบประมาณ) 

คณะกรรมการ

จัดทำงบประมาณ

รายจ่ายฯ 

พิจารณาคำขอ

งบประมาณ ฝ่ายนิติ

บัญญัติ

พิจารณาร่าง 

พรบ.
งบประมาณ 

คณะกรรมาธิการฯ 

ส.ส. 

คณะกรรมาธิการฯ ส.ว. 
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ต้นฉบับ 

 

 

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ด้านความม่ันคง (ยผ.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

สำนักงบประมาณ/คณะกรรมการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. .... 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 จัดทำแผนปฏิบัติงาน 

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ติดตามเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ (สมช.) 

 

รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน 

และผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ  

และดำเนินการในข้ันตอนต่อไป  

(กลุ่มงานแผนงาน และงบประมาณ) 

 

สำนัก

งบประมาณ 

 

ผู้มีอำนาจ

พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ด้านความม่ันคง (ยผ.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

  

3. ด้านงานติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดทำรายงานผลการปฏิบตัิงาน และผลการ

ใช้จ่ายงบประมาณฯ แผนงานบรูณาการ

ขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ไปยัง สมช. เพื่อรวบรวมและ

ดำเนินการต่อไป ในภาพรวมของแผนงานบูรณาการฯ 

ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไปยังกลุ่มงานแผนงาน 

และงบประมาณ เพื่อรวบรวมและดำเนินการต่อไป           

ในภาพรวม สป.ยธ. 

 

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (Emenscr) ไปยังกลุ่มงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อรวบรวมและดำเนินการต่อไป ใน

ภาพรวม สป.ยธ. 

 

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (รายงานตัวช้ีวัด)  

ไปยังกลุ่มงานติดตามและประเมินผลเพื่อรวบรวมและ

ดำเนินการต่อไป ในภาพรวม สป.ยธ. 
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7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   
 

ขัน้ตอน รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคมุคณุภาพ บนัทึก เอกสารอ้างอิง 

ด้านงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

1 ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/
กิจกรรม/ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ปป.จชต. สป.ยธ.)  
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. พ.ศ. 
2562 - 2565 (สมช.) 

กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

(ยผ.) 

3 - 5 วัน ประชุมกลุ่มงานและรายงาน
ผลตามลำดับการบังคับบัญชา 

 - ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
- ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ระยะ 20 ปี 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
- แผนปฏิรูปประเทศ 
- แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12,13 
- แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 
2562 - 2565 
- นโยบายรัฐบาล 
- นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม 
- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565



ต้นฉบับ 

 

ขัน้ตอน รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคมุคณุภาพ บนัทึก เอกสารอ้างอิง 

2  จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

(ยผ.) 

ต.ค. - ธ.ค.  คุณภาพของข้อมูล  - ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
- ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ระยะ 20 ปี 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
- แผนปฏิรูปประเทศ 
- แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12,13 
- แผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2562 - 2565 
- นโยบายรัฐบาล 
- นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม 
- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

3 เสนอร ่างแผนปฏ ิบ ัต ิการฯไปย ังกล ุ ่ มงาน
นโยบาย และยุทธศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูล
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงยุติธรรม/
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และส่งไปยัง

  กลุ่มงาน
นโยบายฯ 

และ สมช. 

1 - 3 วัน 8  แบบฟอร์มตาม
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กำหนด 

 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565



ต้นฉบับ 

 

ขัน้ตอน รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคมุคณุภาพ บนัทึก เอกสารอ้างอิง 

สำนักงานสภาความมั ่นคงแห่งชาติในฐานะ
เจ ้าภาพแผนงาน เพ ื ่อรวบรวมข ้อม ูลทำ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

4. เม ื ่อดำเน ินการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิราชการ 
กระทรวงยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้แล ้ว ส ่งไปย ังกล ุ ่มงานติดตามและ
ประเมินผลเพื่อดำเนินการต่อไป 

กลุ่มงานติดตาม 
และประเมินผล 

3 - 5 วัน    

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565



ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

วิธีการควบคุม
คุณภาพ 

บันทึก 
 

เอกสารอ้างอิง 

ด้านงานแผนงานและงบประมาณ 

1  ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย/กลยุทธ์/ผลผลิต/
กิจกรรม/ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ แล ะสำนักงบประมาณ 
 

กลุ่มงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ด้านความมั่นคง 
(ยผ.) 

3 - 5 วัน ประชุมกลุ่มงาน    
และรายงานผล
ตามลำดับการ
บังคับบัญชา 

 - ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมระยะ 
20 ปี 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
- แผนปฏิรูปประเทศ 
- แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12,13 
- แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562 - 2565 
- นโยบายรัฐบาล 
- นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม 
- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565



ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

วิธีการควบคุม
คุณภาพ 

บันทึก 
 

เอกสารอ้างอิง 

2 จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส่งไปยัง
กลุ่มแผนงาน และงบประมาณ เพื่อส่งต่อไปยังสำนัก
งบประมาณพิจารณาต่อไปในภาพรวมของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และส่งไปยังสำนักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติในฐานะเจ้าภาพแผน เพ่ือส่ง
ต่อไปยังคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ 
เพ่ือพิจารณาต่อไปในภาพรวมของแผนงาน 
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ 
 

กลุ่มงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ด้านความมั่นคง 
(ยผ.) 

ธ.ค. - ม.ค. ประชุมกลุ่มงาน
และรายงานผล
ตามลำดับการ
บังคับบัญชา 

แบบฟอร์มคำขอ
งบประมาณ 
(สงป.1010) 

- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมระยะ 
20 ปี 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
- แผนปฏิรูปประเทศ 
- แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12,13 
- แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
พ.ศ. 2562 - 2565 
- นโยบายรัฐบาล 
- นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม 
- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565



ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

วิธีการควบคุม
คุณภาพ 

บันทึก 
 

เอกสารอ้างอิง 

3 จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส่งไปยังกลุ่ม
แผนงานและงบประมาณ เพื่อดำเนินการขั้นตอน
ต่อไป ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม รวมทั้งเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณ ต่อฝ่ายนิติ
บัญญัติ และส่งไปยังสำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติในฐานะเจ้าภาพแผนงาน เพื่อรวบรวมข้อมูล       
และดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในภาพรวมของ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

กลุ่มงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 
(ยผ.) 

5 - 7 วัน ประชุมกลุ่มงาน
และรายงานผล
ตามลำดับการ
บังคับบัญชา 

แบบฟอร์มตาม
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กำหนด 

- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมระยะ 
20 ปี 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
- แผนปฏิรูปประเทศ 
- แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12,13 
- แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
พ.ศ. 2562 - 2565 
- นโยบายรัฐบาล 
- นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม 
- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565



ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

วิธีการควบคุม
คุณภาพ 

บันทึก 
 

เอกสารอ้างอิง 

4 จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
และส่งไปยังกลุ่มแผนงานและงบประมาณ เพื่อให้ผู้มี
อำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบในภาพรวมของ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และเสนอไปยัง
สำนักงบประมาณเพ่ือพิจารณาต่อไป และส่งไปยัง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะเจ้าภาพ
แผนงาน เพ่ือให้ผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในภาพรวมของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสนอไปยังสำนัก
งบประมาณ 

กลุ่มงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ด้านความมั่นคง 
(ยผ.) 

ต.ค. - 
พ.ย. 

คุณภาพข้อมูล แบบฟอร์มตาม
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กำหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565



ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

วิธีการควบคุม
คุณภาพ 

บันทึก เอกสารอ้างอิง 

ด้านงานติดตามและประเมินผล 

1 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอไปยังกลุ่มงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์  

กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

(ยผ.) 

รายเดือน/ 
ไตรมาส 

 แบบฟอร์มผลการ
ปฏิบัติงานฯ 

 

2 ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไปยังกลุ่มงาน
แผนงานและงบประมาณ  

กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

(ยผ.) 

รายสัปดาห์  แบบฟอร์มรายงานผล 
การใช้จ่ายงบประมาณฯ 

 

3 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (รายงานตัวชี ้ว ัด)      
ไปยังกลุ่มงานติดตามและประเมินผล 

กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

(ยผ.) 

รายเดือน  แบบฟอร์มรายงานผล
การปฏิบัติงานฯ 

 

4 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ไปยัง สมช. เพ่ือ
รวบรวม และดำเนินการต่อไปในภาพรวมของ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 

กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

(ยผ.) 

รายเดือน/ 
ไตรมาส 

 แบบฟอร์มรายงานผล
การปฏิบัติงานฯ 
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ต้นฉบับ 

 

8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 

แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1 ปี 1 ปี 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

5 ปี 5 ปี 

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1 ปี 1 ปี 

 
9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 Emenscr 
(PDF,Excel file) 

เดือน/ไตรมาส 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงการ  

ระบบ PMS 
(PDF,Excel file) 

เดือน 

รายงานผลการเบิกจ่ายรายสัปดาห์ ตามแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ระบบ PMS 
(PDF,Excel file) 

สัปดาห์/เดือน/ไตรมาส 

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 

E-Mail 
(PDF,Excel file) 

เดือน/ไตรมาส 

 
10.สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 
 

 
 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 

มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานการใช้กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

อบรมสร้างการรับรู้พัฒนาทักษะ 
การใช้กฎหมายและกฎระเบียบ
ของทางราชการ 
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