


ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ โทร. ๐๙ ๒๒๕๓ ๑๒๔๗

ที่     ยธ๐๒๐๐๘.๓/๑๔๓๔ วันที่    ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื ่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และแผน
ปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม

  

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ด่วนท่ีสุด

เป้าหมาย...

บันทึกข้อความ

๑. เรื ่องเดิม
    ๑.๑ ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ๕ ป ี
(วาระเร่ิมแรกให้จัดทำเป็นแผน ๓ ป ีระหว่างป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการรายปี 
ซ่ึงต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ินโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนนำแผนปฏิบัติราชการฯ เข้าสู่ระบบ eMENSCR ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิให้แล้วเสร็จก่อนเดือนธันวาคม

    ๑.๒ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนท่ีสุด ที ่นร ๐๗๐๒/๑๓๔ ลงวันที ่๘ กันยายน ๒๕๖๔
แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. ข้อเท็จจริง
    ๒.๑ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยผ.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕)

ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (สป.ยธ.) เพ่ือเป็นกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ
งานยุติธรรมของ สป.ยธ. ให้หน่วยงานภายในสังกัดสามารถนำไปขับเคล่ือนการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังต่อไปน้ี

          วิสัยทัศน์ : สร้างเอกภาพในการขับเคล่ือนงานยุติธรรม
          ค่านิยมร่วม : สุจริต จิตบริการ สานงานยุติธรรม
          พันธกิจ : (๑) กำหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง 

(๒) อำนวยความยุติธรรมและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในระดับพ้ืนท่ี (๓) พัฒนาระบบงาน บุคลากร 
องค์ความรู้ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และ (๔) สนับสนุนและประสานความร่วมมือในระบบงานยุติธรรม
ทุกภาคส่วน



เป้าหมาย...

- ๒ -

(๒) แผนงาน...

          เป้าหมาย : (๑) ประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
(๒) ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม (๓) หน่วยงานในกระทรวง
ยุติธรรมได้รับการสนับสนุนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ (๔) เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการร่วมกันขับเคล่ือนงานยุติธรรม

          ผลสัมฤทธิ ์: เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสนับสนุนและขับเคล่ือนงานยุติธรรม
ท้ังน้ี แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการจำนวน ๓ ด้าน ประกอบด้วย

          ด้านที่ ๑ : พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ มีแนวทางการดำงาน
ท่ีสำคัญ ประกอบด้วย (๑) เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารองค์การด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(๒) เสริมสร้างและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด และ (๓) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

          มีโครงการภายใต้แผนฯ จำนวน ๑๖ โครงการ ประกอบด้วย ก.พ.ร. (๑ โครงการ)
พบ. (๒ โครงการ) สผต. (๑ โครงการ) ศปท. (๑ โครงการ) ยผ. (๔ โครงการ) ตน. (๑ โครงการ) 
กย. (๒ โครงการ) กส. (๑ โครงการ) กค. (๑ โครงการ) ศท. (๒ โครงการ) จำนวนเงินทั้งสิ้น 
๔๖,๕๔๐,๓๐๐ บาท (ส่ีสิบหกล้านห้าแสนส่ีหม่ืนสามร้อยบาทถ้วน)

          ด้านที่ ๒ : เสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมเพื ่อประชาชน มีแนวทาง
การดำเนินงานท่ีสำคัญ ประกอบด้วย (๑) ส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน 
และ (๒) เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง

         มีโครงการภายใต้แผนฯ ด้านท่ี ๒ จำนวน ๑๖ โครงการ ประกอบด้วย 
กย. (๑ โครงการ) ยผ. (๓ โครงการ) ศบร. (๒ โครงการ) กก. (๓ โครงการ) ปสจ. (๒ โครงการ) 
กม. (๓ โครงการ) พบ. (๑ โครงการ) พธ. (๑ โครงการ) จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๙,๓๕๔,๐๒๐ บาท (สองร้อย
เก้าล้านสามแสนห้าหม่ืนส่ีพันย่ีสิบบาทถ้วน)

          ด้านที่ ๓ : บูรณาการและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย มีแนวทาง
การดำเนินงานท่ีสำคัญ ประกอบด้วย (๑) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมให้มีความเข้มแข็ง และสามารถ
ขับเคล่ือนภารกิจได้ และ (๒) ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนภารกิจ
งานยุติธรรมเพิ่มขึ้น 

          มีโครงการภายใต้แผนฯ ด้านท่ี ๓ จำนวน ๑๒ โครงการ ประกอบด้วย 
ยผ. (๑ โครงการ) พธ. (๑๐ โครงการ) ปสจ. (๑ โครงการ) จำนวนเงิน ๒๘,๗๘๓,๑๐๐ บาท (ย่ีสิบแปดล้าน
เจ็ดแสนแปดหม่ืนสามพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน)

    ๒.๒ สป.ยธ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๕๒,๕๒๔,๗๐๐ บาท (หกร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสน
สองหม่ืนส่ีพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย ๖ แผนงาน ดังต่อไปน้ี

          (๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวนเงิน ๒๓๓,๙๑๗,๖๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบ
สามล้านเก้าแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)



(๒) แผนงาน...

- ๓ -

๒.๓ สำนัก...

          (๒) แผนงานพื ้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ จำนวนเงิน ๒๓๗,๗๘๕,๒๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนห้าพัน
สองร้อยบาทถ้วน) ได้แก่ ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชน
ในด้านงานยุติธรรม ประกอบด้วย

               กิจกรรมที ่๑ : การอำนวยการด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด
จำนวนเงิน ๒๓๖,๖๘๓,๙๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบหกล้านหกแสนแปดหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

               กิจกรรมที ่๒ : การเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวนเงิน ๑,๑๐๑,๓๐๐ บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนหน่ึงพัน
สามร้อยบาทถ้วน)

          (๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวนเงิน
๑๕๙,๒๕๔,๗๐๐ บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบเก้าล้านสองแสนห้าหม่ืนส่ีพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

               โครงการท่ี ๑ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม 
จำนวนเงิน ๑๕๙,๐๕๔,๗๐๐ บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบเก้าล้านห้าหม่ืนส่ีพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

               กิจกรรมที ่๑ : การขับเคล่ือนยุติธรรมชุมชน จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สิบหกล้านบาทถ้วน)

               กิจกรรมที ่๒ : การให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม 
จำนวนเงิน ๑๔๓,๐๕๔,๗๐๐ บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบสามล้านห้าหม่ืนส่ีพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

               โครงการท่ี ๒ : โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม จำนวนเงิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ได้แก่ กิจกรรม การพัฒนากฎหมาย จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนบาทถ้วน)

          (๔) แผนงานบูรณาการขับเคลื ่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
จำนวนเงิน ๑๙,๕๔๔,๙๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนส่ีหม่ืนส่ีพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ได้แก่ โครงการ
อำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จำนวนเงิน ๑๙,๕๔๔,๙๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสน
ส่ีหม่ืนส่ีพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กิจกรรม อำนวยความยุติธรรมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จำนวนเงิน ๑๙,๕๔๔,๙๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนส่ีหม่ืนส่ีพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

         (๕) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงล้านบาทถ้วน) ได้แก่ โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) กิจกรรม การพัฒนาทักษะดิจิทัล
ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเพ่ือการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล ระยะท่ี ๑ จำนวนเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน)

          (๖) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวนเงิน
๑,๐๒๒,๓๐๐ บาท (หน่ึงล้านสองหม่ืนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบริหาร
เพ่ือต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม จำนวนเงิน ๑,๐๒๒,๓๐๐ บาท (หน่ึงล้านสองหม่ืน
สองพันสามร้อยบาทถ้วน) กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารเพ่ือต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรม จำนวนเงิน ๑,๐๒๒,๓๐๐ บาท (หน่ึงล้านสองหม่ืนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)



๒.๓ สำนัก...

- ๔ -

๓. ข้อพิจารณา...

    ๒.๓ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนท่ีสุด ที ่นร ๐๗๑๖/๒๓๓๕๙ ลงวันที ่๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งการจัดสรรงบประมาณแก่ สป.ยธ. ในไตรมาสท่ี ๑ และไตรมาสท่ี ๒ จำนวนเงิน 
๓๗๑,๔๙๒,๖๐๐ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังต่อไปน้ี

          (๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวนเงิน ๑๑๖,๙๕๙,๑๐๐ บาท (หน่ึงร้อยสิบหกล้าน
เก้าแสนห้าหม่ืนเก้าพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน)

          (๒) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
จำนวนเงิน ๑๖๖,๗๑๒,๖๐๐ บาท (หน่ึงร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนหน่ึงหม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ได้แก่

                รายจ่ายประจำ จำนวนเงิน ๗๑,๐๔๓,๙๐๐ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านส่ีหม่ืนสามพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)

                รายจ่ายลงทุน จำนวนเงิน ๙๕,๖๖๘,๗๐๐ บาท (เก้าสิบห้าล้านหกแสนหกหม่ืน
แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

          (๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวนเงิน 
๗๗,๐๘๑,๘๐๐ บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดหม่ืนหน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน)

          (๔) แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนเงิน 
๙,๗๗๐,๒๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสองร้อยบาทถ้วน) 

          (๕) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล จำนวนเงิน ๔๕๗,๘๐๐ บาท (ส่ีแสนห้าหม่ืน
เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

          (๖) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวนเงิน 
๕๑๑,๑๐๐ บาท (ห้าแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน)

    ๒.๔ ยผ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางการกำกับการขับเคล่ือนนโยบายของ
หน่วยงานให้สามารถบรรลุต่อเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และ
เป้าหมายแผนงานบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามข้อ ๒.๒ 
และเป็นไปตามท่ีสำนักงบประมาณกำหนดตามข้อ ๒.๓ โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังต่อไปน้ี
                                           รายการ          จำนวนเงิน

 ๑. ต้นทุนคงท่ี : Fixed Cost (ระยะเวลา ๖ เดือน)     ๑๕๕,๑๐๗,๗๐๐ บาท 
 ๒. ผูกพันสัญญา (ระยะเวลา ๑๒ เดือน)       ๔๕,๒๑๘,๙๐๐ บาท 
 ๓. รายการงบลงทุน       ๙๕,๖๖๘,๗๐๐ บาท 
 ๔. รายการงบเงินอุดหนุน       ๔๗,๑๔๖,๘๐๐ บาท 
 ๕. ค่าใช้สอยและงบสำหรับดำเนินโครงการ 
     (๑) ค่าใช้สอย
     (๒) ค่าใช้จ่ายโครงการกำลังใจ
     (๓) ค่าใช้จ่ายแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
     (๔) ค่าใช้จ่ายแผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา จชต.
     (๕) ค่าใช้จ่ายแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
     (๖) ค่าใช้จ่ายแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      ๒๘,๓๕๐,๕๐๐ บาท 
        ๔,๑๙๗,๓๐๐ บาท
        ๘,๗๓๔,๐๐๐ บาท
      ๑๐,๘๑๖,๘๐๐ บาท
        ๓,๖๓๓,๕๐๐ บาท
           ๔๕๗,๘๐๐ บาท
           ๕๑๑,๑๐๐ บาท



๓. ข้อพิจารณา...

- ๕ -

๓. ข้อพิจารณา 
    ยผ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการกำหนดกรอบแนวทางนโยบายและทิศทางการบริหาร

จัดการงานยุติธรรมของ สป.ยธ. ให้หน่วยงานภายในสังกัดสามารถนำไปขับเคล่ือนการปฏิบัติให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  ตลอดจนเป็นแนวทางการกำกับสำหรับผู้บริหารในการขับเคล่ือน
นโยบายให้บรรลุต่อเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเป้าหมาย
แผนงานบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงเห็นควรพิจารณา ดังต่อไปน้ี

    ๓.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
    ๓.๒ อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
    ๓.๓ เห็นชอบข้อเสนอโครงการประกอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓.๑ - ๓.๒ เห็นชอบตามข้อ ๓.๓ และลงนาม
ในแผนปฏิบัติราชการฯ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

(นางอุษา จั่นพลอย บุญเป่ียม)



กลุ่มงานช่วยอํานวยการและประสาน
ราชการ

เลขรับ ๑๗๙๔๘
วันที ๐๖ ต.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕:๕๘:๒๗ น.

เรียน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

      จึงเรียนมาเพื อโปรดพิจารณา นําเรียนปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื อโปรดอนุมัติตามข้อ ๓.๑ - ๓.๒ เห็นชอบ
ตามข้อ ๓.๓ และลงนามในแผนปฏิบัติราชการฯ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ

 
(นางรัตนาภรณ์ สุขสมโภชน์) 

เจ้าหน้าที สํานักงาน 
๐๖ ต.ค. ๒๕๖๔

เรียน  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
         เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติข้อ 3.1-3.2
   และเห็นชอบข้อ 3.3 และลงนาม

 
(นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง) 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๐๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ยธ๐๒๐๐๘.๓/๑๔๓๔



กลุ่มงานช่วยอํานวยการและประสาน
ราชการ

เลขรับ ๑๗๙๔๘
วันที ๐๗ ต.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๐๙:๔๐:๔๙ น.

เรียน รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เพื อโปรดพิจารณานําเรียน ปยธ. พิจารณาอนุมัติและลงนามตามข้อ ๓ 

 
(นางสาวเปรมมิศา หนูเรืองงาม) 

เลขานุการรองปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายวัลลภ นาคบัว) 
๐๗ ต.ค. ๒๕๖๔

เรียน  ปยธ
         เพื อโปรดพิจารณาอนุมัต/ิลงนาม

 
(นายวัลลภ นาคบัว) 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๐๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ยธ๐๒๐๐๘.๓/๑๔๓๔



กลุ่มงานช่วยอํานวยการและประสาน
ราชการ

เลขรับ ๑๗๙๔๘
วันที ๐๗ ต.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๑:๔๙:๐๘ น.

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม

    จึงเรียนมาเพื อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓.๑ - ๓.๒ เห็นชอบตามข้อ ๓.๓ และลงนามในแผนปฏิบัติ
ราชการฯ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามเอกสารที ได้เสนอมาพร้อมนี 

 
(นางสาวชัญญาณ์ภัช ทิพพาบุญ) 
เลขานุการปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๐๗ ต.ค. ๒๕๖๔

อนุมัติ ลงนามแล้ว

 
(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ ์วิศิษฏ์สรอรรถ) 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๐๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ยธ๐๒๐๐๘.๓/๑๔๓๔






















































































































































































































