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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

SOP-ยผ-01 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เร่ือง  

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงยุติธรรม 
และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

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 เพ่ือให้กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีทิศทางในการดำเนินงานในระยะ 1 ปี 

ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
      1.2 เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์วิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงาน 
เป็นมืออาชีพรวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการเข้าใจ และใช้ประโยชน์จาก
กระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
2.ขอบเขต   

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะครอบคลุม 
การวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมโยงในประเด็นแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นโยบาย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงยุติธรรม       
และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีประสิทธิภาพ 

ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงานภายใน/ภายนอก กระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายในการดำเนินงานประจำปีของกระทรวงยุติธรรม  
และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
 

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 1.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3.พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2562 
4.มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ได้แก่ มติ ครม.เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 มติ ครม.
เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2562 มติ ครม.เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2563  
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ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง - การเชื่อมโยง และส่งต่อข้อมูลการดำเนินงานในกลุ่มงาน
ภายใต้สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือการดำเนินงานที่
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- การบูรณาการด้านข้อมูล/ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บ
ข้อมูลจากหน่วยงานภายใน/นอก เพ่ือประกอบการดำเนินงาน 
- การจัดทำคลังข้อมูลเดิมในการดำเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการดำเนินงานในปีถัดไป และแก้ปัญหาบุคลากร
โยกย้ายงาน 
- exit interview เจ้าหน้าที่ที่ย้ายงานเพ่ือการเก็บข้อมูลมา
พัฒนาและปรับปรุง 

 

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ  

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
การสื่อสาร การรับรู้ และความเข้าใจ
แผนปฏิบัติราชการรายปี กระทรวง
ยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม  

1.ความสำเร็จของการเผยแพร่แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี กระทรวงยุติธรรม และ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 
 

2. ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 75 

 
5. ระบบติดตามประเมินผล 
      ติดตามผลการดำเนินงาน รอบระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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6. ผังกระบวนการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

 
     ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
 
  
 
 
 

ยผ. กลุ่มงานนโยบายฯ ผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยตุิธรรม 
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7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1 เตรียมการวางแผนการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ ย วข้ อ งทั้ งภ าย ใน และภ ายน อก  อาทิ  
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี/ แผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศ าส ต ร์ ช าติ /แ ผ น ป ฏิ รู ป ป ระ เท ศ /
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12/ นโยบายกระทรวงยุติธรรม/ผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา  
 

กลุ่มงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

มิ.ย - ก.ค.   WI ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก  

 - ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี  
- ยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรมระยะ 20 ปี 
- แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
- แผนปฏิรูปประเทศ 
- แ ผ น พั ฒ น า ก า ร
เศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติฉบับที่ 12,13 
- นโยบายรัฐบาล 
- นโยบาย
รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม 
- ผลการดำเนินงานที่
ผ่านมา 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
องค์กร โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis 
 

กลุ่มงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ก.ค. - ส.ค.    

3 กำหนดวิสัยทัศน์/นโยบายของหน่วยงาน
ประจำปี 

- สรุปกรอบแนวทาง วิสัยทัศน์ และ
นโยบายผู้บริหาร 
 

-ผู้บริหาร 
-กลุ่มงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
 

ส.ค. - ก.ย. 8   - สรุปกรอบแนว
ทางการกำหนด
วิสัยทัศน์/นโยบายของ
หน่วยงานประจำปี 
- วีดิทัศน์/คลิปการ
กำหนดวิสัยทัศน์/
นโยบายของหน่วยงาน
ประจำปี 

4   วิเคราะห์และกำหนดนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดีโดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาท่ีกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
ภาคส่วน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สังคม สิ่งแวดล้อมในอนาคตมากำหนดเป็น
ร่างนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
ตัวชี้วัด กิจกรรมที่สำคัญตามนโยบาย และ
ขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

กลุ่มงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ก.ย. นโยบายการกำกับดูแล
ต้องกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้บุคลากรของ 
สป.ยธ.ให้ครบ 4 ด้าน 
ได้แก่ 
- ด้านรัฐ สังคม 
สิ่งแวดล้อม 
- ด้านผู้รับบริการ      
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

- ด้านบุคลากร 
- ด้านองค์การ 

5 แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ดำเนินการ 
   5.1 กรมในกระทรวงยุติธรรมทราบเพ่ือ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงาน 
   5.2 ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ทราบ
เพ่ือประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพ่ือ
บรรจุในแผนปฏิบัติราชการรายปี สป.ยธ. 
 

-กลุ่มงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
-กรมใน
กระทรวง
ยุติธรรม 
- หน่วยงานใน
สังกัด สป.ยธ. 

ก.ย. ความสอดคล้องของ
แผนงาน/โครงการ กับ
ด้าน เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดระยะ 3 ปี ภายใต้
กรอบแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) ของกระทรวง
ยุติธรรม และแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2563 - 2565) 
ของสป.ยธ. 

- แบบฟอร์มการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการราย
ปี (พ.ศ. ...) ของ (ส่วน
ราชการ .....) 
- บันทึกแจ้งเวียน 
กรมจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี  
- บันทึกแจ้งเวียน 
การจัดทำแผนงาน/
โครงการ ประกอบการ
จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี  
- แบบรายงาน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
รายปี 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

6 จัดทำ/ปรับปรุง ร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี 
กระทรวงยุติธรรม และร่างแผนปฏิบัติราชการ
รายปี สป.ยธ. 
 

กลุ่มงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ก.ย.  แบบฟอร์มการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการราย
ปี (พ.ศ. ...) ของ (ส่วน
ราชการ .....) 
ตามแนวทางของ
สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 

7 นำเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี กระทรวง
ยุติธรรม และ สป.ยธ. ต่อผู้บรหิารพิจารณา 
 
 

กลุ่มงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ก.ย.  บันทึกขออนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการ 
รายปี กระทรวง
ยุติธรรม และ สป.ยธ. 

 

8 จัดทำ/พิมพ์/เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงยุติธรรม และ สป.ยธ. ฉบับสมบูรณ์ 
 

กลุ่มงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ประมาณต้น
เดือนตุลาคม 

 - บันทึกแจ้งเวียน
แผนปฏิบัติราชการ 
รายปี กระทรวง
ยุติธรรม และ สป.ยธ. 
ฉบับสมบูรณ์ 
- นำแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี 
กระทรวงยุติธรรม และ 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

สป.ยธ. ฉบับสมบูรณ์
ขึ้นเว็บไซตข์องกอง
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 
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8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 
แผนปฏิบัติราชการรายปี กระทรวงยุติธรรม และ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

5 ปี 10 ปี 

9. การบริหารสารสนเทศ  

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 
แผนระดับที่ 1 - 3 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม Word, pdf 

รูปแบบไฟล์ปรากฏหน้า
เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม 

 

- แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 
- ผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 
- รายงานประจำปี 

Word, pdf, excel, 
รูปแบบไฟล์ปรากฏหน้า

เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม 

 

10. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 

1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การสืบเสาะหาข้อมูล 
3. การวางแผน 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. ความเข้าใจในองค์กรและระบบ

ราชการ 
6. การแก้ไขปัญหาและดำเนินการ

เชิงรุก 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

1. หลักการและแนวคิดของการ
วางแผนกลยุทธ์  

2. การแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนการ
ปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard  

3. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
และแผนปฏิบัติการ  

4. ทิศทางแนวโน้มการวางแผน 
กลยุทธ์สำหรับองค์กรยุคใหม่ 

5. การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการ
ทำงานภาครัฐ 

6. ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

7. ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance for Government) 
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บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
รายปี กระทรวงยุติธรรม และ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(ระดับผู้บริหาร) 

1.  การมองภาพองค์รวม 
2.  การสั่งสมประสบการณ์ 
3.  การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
4.  ความรู้ในสายงาน 
5.  การให้คำปรึกษา 
6.  วิสัยทัศน์ 
7.  ความเข้าใจองค์กร และระบบ

ราชการ 

1. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
Thinking)  
2. ทักษะการทำงานยุควิถีใหม่ 
3. กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤต 
4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
5. กระบวนการทัศน์นักบริหารงาน
ยุติธรรม 
6. ผู้นำกำกับองค์กร 
7. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัล  

บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่
ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ 
(คณะทำงาน) 

1.  การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ
และผลสัมฤทธิ์ 

2.  ความร่วมแรงร่วมใจ 
3.  การสั่งสมความชำนาญในงาน

อาชีพ 
4.  การมองภาพองค์รวม 
5.  การดำเนินงานเชิงรุก 
6.  ความถูกต้องของงาน 
7. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
8.  ศิลปะการสื่อสารจงใจ 
9.  การประสานงาน 
10. การสร้างและส่งเสริมให้เกิด

การทำงานบูรณาการและ
ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

11. การแก้ปัญหา 
12. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
13. ความรู้ในสายงาน 

1. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
Thinking)  
2. ทักษะการทำงานยุควิถีใหม่ 
3. การบริหารโครงการ 
4. การทำงานรวมกันแบบออนไลน์ 
5. การจัดทำแผนงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
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วิธีการควบคุมคุณภาพ 
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก  
1.การวิเคราะห์ข้อมูลแผนระดับที่ 1 - 3 ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ 

1) แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง จำนวน 4 ประเด็น 
ได้แก่ 

 ประเด็นที่ 1 ด้านความมั่นคง (แผนบูรณาการ) 
 ประเด็นที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขัน (แผนบูรณาการ) 
 ประเด็นที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (แผนบูรณาการ) 
     ประเด็นที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2) แผนระดับที่ 2 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง ได้แก่ 
 2.1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (หลัก) ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่  
การพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
  ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง) 
  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ (รอง) 
  ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
  ประเด็นที่ 23 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 
19 พ.ศ. 2564 - 2565  
 2.2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง ส.ค. 2563) กระทรวงยุติธรรมเกี่ยวข้องใน 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 
3 ด้านกฎหมาย และเรื่องที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 2.3) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับกระทรวง ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

3) แผนระดับที่ 3 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง ได้แก่ 
 3.1) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 3.2) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)  
 3.3) แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562 - 2565 
 3.4) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
 3.5) นโยบายรัฐบาล  
 3.6) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรม และของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 3.7) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2565 
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 3.8) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องของข้อมูลระดับที่ 1 - 3 อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับนโยบาย/ภารกิจงาน กระทรวง
ยุติธรรมในปีงบประมาณนั้น 
2. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ 
 2.1) ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ย้อนหลัง 3-5 ปี  
  - ผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
  - รายงานประจำปี 
 
คำอธิบาย 
แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นแบบฟอร์มที่ให้หน่วยงาน 
เลือก ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ กับด้าน เป้าหมาย และตัวชี้วัดระยะ 3 ปี ภายใต้กรอบ แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตาม
รูปภาพด้านล่าง 
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