
 
 

โครงการการสรางวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 

1. หลักการและเหตุผล  
   

“วัฒนธรรม” เปนรากฐานที่กําหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษยในสังคม องคการ จัดวาเปน    
สังคมยอยที่มี วัฒนธรรมเปนวิถีในการดํารงชีวิต เปนแบบแผนสําหรับพฤติกรรมในการทํางานของมนุษย    
วัฒนธรรม องคกรจึงเปนพฤติกรรมที่สรางข้ึนจากสมาชิกในองคกร โดยมีการเรียนรูซึ่งกันและกัน และยึดถือปฏิบัติกันมา     
จนเปนธรรมเนียมปฏิบัติในองคการน้ันๆ ใหมีความเปนหน่ึงเดียว วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่สรางไดและสามารถ
พัฒนาได ทําใหองคการมีเอกลักษณของตนเองตางไปจากองคการอื่น  
 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ใหความสําคัญกับการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรโดยถือวาเปน
เปาหมายหน่ึงของการพัฒนาและบริหารจดัการองคการ ที่สามารถชวยใหการขับเคลื่อนกระบวนการทํางานภายใน
ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและเกิดคุณคากับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย โดยแผนพัฒนา Mindset ในการ       
บูรณาการการทํางานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กลยุทธที่ 1 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปน   
ศูนยรวมใจของคนในองคกร เพื่อใหวัฒนธรรมองคกรเปนเครื่องมือที่ใชในการปรับทัศนคติพฤติกรรม ของบุคลากร     
ในองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ใหความรูสึกที่เปนเอกลักษณแกสมาชิกในองคกรและสรางความผูกพัน
ระหวางกัน ดังน้ัน เพื่อใหสํานักงานปลดักระทรวงยุติธรรม มีวัฒนธรรมองคกรเพื่อเปนศูนยรวมใจของบุคลากรและ
สรางความผูกพันระหวางกัน จึงไดกําหนดโครงการการสรางวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อใหสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีวัฒนธรรมองคกรที่เปนเอกลักษณแกสมาชิกในองคกร 
2.2 เพื่อใหวัฒนธรรมองคกรเปนเครื่องมือที่ใชในการปรับทัศนคติ พฤติกรรม ของบุคลากรในองคกรให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ใหความรูสึกที่เปนเอกลักษณแกสมาชิกในองคกรและสรางความผูกพันระหวางกัน 
 

๓. กลุมเปาหมาย  
 

 

กิจกรรม 
 

กลุมเปาหมาย 
จํานวน 
(คน) 

กิจกรรมท่ี 1 
ศึกษาดูงานหนวยงานตนแบบ 
ที่มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี 

หน.สร. /หน.หนวยงานในสงักัด สป.ยธ.  
หน.กลุม/ฝาย ใน สร. และหนวยงานในสงักัด สป.ยธ 

40  คน 

กิจกรรมท่ี 2 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
วัฒนธรรมองคกร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

หน.สร. /หน.หนวยงานในสงักัด สป.ยธ.  
หน.กลุม/ฝาย ใน สร. และหนวยงานในสงักัด สป.ยธ 

40 คน 

กิจกรรมท่ี 3 
เปดตัววัฒนธรรมองคกร 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ปยธ. รอง ปยธ.  ผูตรวจราชการ ยธ.  ผูชวย ปยธ. 
ผูเช่ียวชาญ  หน.สร./หน.หนวยงานในสังกัด สป.ยธ. 
และบุคลากร สร./หนวยงานในสงักัด สป.ยธ. 

100 คน 

 
 

4. ข้ันตอน... 
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4. ขั้นตอนการดําเนินการ 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ชวงเวลา 
1. รวบรวมขอมลูและศึกษา
ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําวัฒนธรรมองคกร 

วิสัยทัศน  พันธกิจ คานิยมองคกร แผนปฏิบัติราชการสีป่ 
สํานักงานปลัดกระทรงยุติธรรม  พ.ศ. 2559-2562 
  

ตุลาคม  
2561 

2. สัมภาษณนโยบาย 
ของผูบรหิาร 
 

สัมภาษณผูบริหารเพือ่นํานโยบาย และขอคิดเห็นมาเปนกรอบ
แนวทางในการวิเคราะห เพื่อจัดทําวัฒนธรรมองคกรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

พฤศจิกายน 
2561 

3. ศึกษาดูงานในองคกร 
ที่จัดทําวัฒนธรรมองคกร  
ไดประสบความสําเรจ็ 

นําผูบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวของไปศึกษาดูงานในองคกร 
ที่มีการจัดทําวัฒนธรรมองคกรไดประสบความสําเร็จ 

6  
ธันวาคม 
2561 

4. ระดมความคิดเห็นการ
กําหนดวัฒนธรรมองคกร 
(Work shop) 

ระดมความเห็นเพือ่จัดทําวัฒนธรรมองคกรจากหัวหนาหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยนําขอมลูนโยบาย 
และขอคิดเห็นจากการสัมภาษณผูบริหาร รวมทัง้วิสัยทัศน พันธกิจ 
และยุทธศาสตรองคกรมาเปนแนวทางในการกําหนดวัฒนธรรม
องคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

13    
ธันวาคม 
2561 

5. ระดมความคิดเห็น 
การกําหนดพฤติกรรมอันพงึ
ประสงคของบุคลากร  

นําวัฒนธรรมที่ไดจากการระดมความคิดเห็นในข้ันตอนที่ 4  
มากําหนดตัวอยางของพฤติกรรมใหชัดเจน โดยกําหนดเปน 
สิ่งที่ควรทํา (Do) และ สิง่ที่ไมควรทํา (Don't)  

14  
ธันวาคม 
2561 

6. การสรางทมี Change 
Agent 

ใหขาราชการทีส่ําเรจ็การฝกอบรมโครงการ เตรียมความพรอมเขา
สูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสงู สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ขาราชการตนแบบ และคัดเลือกขาราชการที่มีทัศนคติดี 
และทีส่ําคัญมีพฤติกรรมสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรโดยใหมี
ครบทุกหนวยงานมาเปน Change Agent เพื่อใหเปนกําลงัในการ
ผลักดันวัฒนธรรมใหมในองคกร โดยตองกําหนดบทบาท หนาที่ให
ชัดเจน  และจัดอบรมใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการสราง
วัฒนธรรมองคกร 

มกราคม  
2562 

7. กิจกรรมเปดตัว
วัฒนธรรมองคกรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

จัดใหมีกจิกรรมเปดตัว เปนกจิกรรมที่เนนการรบัรู และสรางความ
จดจํา และสอดแทรกวัฒนธรรมองคกรไปในกิจกรรมน้ันๆ 

วันที่ 1
กุมภาพันธ 

2562 
8. กิจกรรมกระตุนการรับรู 
วัฒนธรรมองคกรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ใหทีม Change Agent ชวยกันคิดกิจกรรม ที่จะกระตุนการรับรู
และความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร โดยวางแผนจัดทํา  
อยางสม่ําเสมอ เดือนละครัง้ เปนเวลาประมาณ 12 - 18 เดือน 

กุมภาพันธ 
2562  

เปนตนไป 
 

     
 
 

5. วัน  เวลา ... 
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5. วัน เวลา และสถานท่ี   
 
 

 

กิจกรรม 
 

กําหนดการ 
 

สถานท่ี 
กิจกรรมท่ี 1 
ศึกษาดูงานหนวยงานตนแบบ 
ที่มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี 

วันที่  
6 ธันวาคม 2561 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล  แขวงศิริราช  
เขตบางกอกนอย กรงุเทพมหานคร  
 

กิจกรรมท่ี 2 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
วัฒนธรรมองคกรสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

วันที่  
13 - 14 ธันวาคม 

2561 

วิทยาลัยกิจการยุติธรรม  อาคารรัฐประศาสนภักดี 
อาคารจอดรถ ช้ัน 5 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ ถนนแจงวัฒนะ  เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมท่ี 3 
เปดตัววัฒนธรรมองคกร
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

วันที่ 
1 กุมภาพันธ 2562 

บริเวณดานหนาศูนยบริการรวม ยธ. ช้ัน 2  
อาคารราชบรุีดิเรกฤทธ์ิ ศูนยราชการ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรงุเทพมหานคร 

 
 

6. งบประมาณคาใชจาย  
ใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แผนงาน

พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน
ในสังกัดและใหบริการแกประชาชนในดานงานยุติธรรม งบดําเนินงาน รายการคาใชจายในการสัมมนาและ
ฝกอบรม โครงการการสรางวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีวัฒนธรรมองคกรที่เปนเอกลักษณ และเปนเครื่องมือในการปรับ

ทัศนคติ พฤติกรรม ของบุคลากรในองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
 7.2 บุคลากรมีทัศนคติที่ดี และแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร มีการทํางานเปนทีม 
และมีความผูกพันกับองคกร 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ   
 สถาบันพฒันาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม     
 

๘.๑ ท่ีปรึกษาโครงการ 
๑. ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ  วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๒. นางสาวรวิวรรณ  ศรีวนาภิรมย  ผูชวยปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๓. นางสาวฉวีวรรณ  แสนทวี   ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
๔. นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ  หัวหนากลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล สป.ยธ 

       สถาบันพฒันาบคุลากรกระทรวงยุติธรรม    
 

๘.๒ ผูบริหารโครงการ 
นางสาวจันทรจิรา สรงชล   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ        

 

8.3 เจาหนาท่ีโครงการ 
1. นางสาวรัตดาวัล  รวมสุข   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
2. นายศุภณัฐ  ตันตระกูลรัตน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นายอนุ เพ็ชรัตน    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
4. นายยุทธชัย ขมวดทรัพย   นักบรหิารจัดการงานยุติธรรม 

8.4 ธุรการโครงการ... 
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8.4 ธุรการโครงการ 
เจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไป  สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม    

 

      8.5 ฝายบริการฝกอบรม 
เจาหนาที่ฝายบริการฝกอบรม  สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม    

 

      8.6 ฝายประเมินผลการฝกอบรม 
เจาหนาที่กลุมงานวิจยัและประเมินผล สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม    
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  

 

 
------------------------------- 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
กําหนดการ 

โครงการสรางวัฒนธรรมองคกรสาํนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาดูงานหนวยงานตนแบบท่ีมีวัฒนธรรมองคกรท่ีดี 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม  2561 
ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล แขวงศิริราช  

เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  
 

เวลา หัวขอ วิทยากร / ผูรับผิดชอบ 

07.30 – 08.0๐ น. ลงทะเบียนและข้ึนรถบัส ดานประตู 6 (ทิศใต)  
อาคาราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ /อาหารวางและเครื่องด่ืม 

เจาหนาที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม 

๐8.0๐ น. ออกเดินทางจากกระทรวงยุติธรรม 
ไปยังคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล   
แขวงศิริราช  เขตบางกอกนอย  กรงุเทพมหานคร 

  

09.00 - 12.00 น. ศึกษาดูงาน วัฒนธรรมองคกร  
ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  แขวงศิริราช  
เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร 

วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล      

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑3.๐๐ – ๑5.๐๐ น. การประเมินผลกจิกรรมการศึกษาดูงาน เจาหนาที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม 

15.00 - 15.30 น. เดินทางกลับกระทรวงยุติธรรม    

 
หมายเหตุ 
 กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  
 รับประทานอาหารวาง และเครื่องด่ืม  ชวงเชา  ระหวางเวลา 10.30 - 10.45 น.  
       ชวงบาย ระหวางเวลา 14.30 - 14.45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กําหนดการ 
โครงการสรางวัฒนธรรมองคกรสาํนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กิจกรรมท่ี 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
วันท่ี 13 - 14 ธันวาคม 2561  

ณ  หองศูนยการเรียนรูกระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 

วัน  เดือน  ป หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 ธันวาคม 2561 
๐๘.๐๐ – ๐8.30 น. 

 
ลงทะเบียน เจาหนาที่สถาบันพัฒนาบุคลากร

กระทรวงยุติธรรม 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. แนะนําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่จัดทํา

วัฒนธรรมองคกร 

เจาหนาที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. กิจกรรม กรอบแนวทางการจัดทําวัฒนธรรมองคกร นายสมพร  ภูพวง และคณะ 

 

10.๐๐ – 12.00 น. 
 
 

Work shop การกําหนดวัฒนธรรมองคกร 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

นายสมพร  ภูพวง และคณะ 

 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

 
๑3.๐๐ – 17.00 น. 

 

Work shop การกําหนดวัฒนธรรมองคกร 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ตอ) 

นายสมพร  ภูพวง และคณะ 

 

วันศุกรท่ี 14 ธันวาคม 2561 

๐๘.๐๐ – 09.00 น. 
 

ลงทะเบียน เจาหนาที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม 

๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น. Work shop การกําหนดพฤติกรรมอันพงึประสงค   
ใหสอดคลองกบัวัฒนธรรมองคกรของบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ตอ) 

นายสมพร  ภูพวง และคณะ 

 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑3.๐๐ – 16.00 น. 
 
 

Work shop การกําหนดพฤติกรรมอันพงึประสงค   
ใหสอดคลองกบัวัฒนธรรมองคกรของบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ตอ) 
 

นายสมพร  ภูพวง และคณะ 

 
 

16.00 - 17.00 น. สรปุวัฒนธรรมองคกร และพฤติกรรมอันพงึประสงค
ของบุคลากรสํานักงานปลัดรกระทรวงยุติธรรม  
 

นายสมพร  ภูพวง และคณะ 

 

 

หมายเหตุ 
 กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  
 รับประทานอาหารวาง และเครื่องด่ืม  ชวงเชา  ระหวางเวลา 10.30 - 10.45 น.  
       ชวงบาย ระหวางเวลา 14.30 - 14.45 น. 
 



ลําดับที่

๑ นางสาวรวิวรรณ  ศรีวนาภิรมย ผูชวยปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒ นางวิราวรรณ  นิรัติศัยโสภิญ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

3

4 วาที่ ร.ต. พรินทร เพ็งสุวรรณ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

นายสุรไกร นวลศิริ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ รักษาการ

ในตําแหนงนักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ สร.ยธ.

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

นางสาวรุจิรา ทองเฟอง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

กองการตางประเทศ

นายอัสนีย สังขเนตร ผูอํานวยการกองการตางประเทศ

นางสาวสุมาลี เมืองจันทร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

กองออกแบบและกอสราง

นายกิจธวัช ตั้งบุญธินา ผูอํานวยการกองออกแบบและกอสราง

บัญชีรายชื่อ

ผูเขารวมโครงการการสรางวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานหนวยงานตนแบบที่มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 

ณ คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

ชื่อ สกุล ตําแหนง

สํานักงานรัฐมนตรี

กองกลาง

นางกรรณิการ ชอินทรวงศ ผูอํานวยการกองกลาง

นาย ยิ่งยศ ศุภกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวทัศนีย สาริกา นักทรัพทยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

นางวิภารัตน ชัยอินทร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

กองบริหารการคลัง

นางบุญยิ่ง ศรีตัณฑ ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง



ลําดับที่ ชื่อ สกุล ตําแหนง

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

นางปรียานุช วิริยราชวัลลภ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ

สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

นายวิเชียร ไชยสอน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

นางเกศกานดา บานไมรูโรย นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

กลุมพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม

นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

นายนรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

นายโกมล พรมเพ็ง ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน

นางสุกฤตา จันทรจับเมฆ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

นางสาวสุนิจ ศรีวิหค นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ศูนยปฏิบัติการตอตานการการทุจริต

นางสาวมาลัย จําปาโพธิ์ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ

สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

นายชูชาติ ศิริปญจนะ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

นางสาวอมรรัตน ทนทอง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นางสาวมณีรัตน คูศรีเทพประทาน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นายอารอัซมีย ดุลยาสัตย วิศวกรโยธาชํานาญการ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวณัฎฐิณี แสงกุศลสง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ

นางสาวรุงนภา ศิริลักษณะพงศ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

กองกฎหมาย

นางสาวนันทภัทร โตะทาน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

นายนําโชค พงศจันทรเสถียร นิติกรชํานาญการพิเศษ



ลําดับที่ ชื่อ สกุล ตําแหนง

32

33

34

35

36

37

38

ศูนยบริการรวมกระทรวงยุติธรรม

นางสาวศกลวรรณ ชัยภักดี นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

สํานักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ

กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม

นางสาวกัญจนา ศรีภัททิยกุล เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกาญจนา สุขสมโภชน นักจัดการงานทั่วไป

สํานักงานกองทุนยุติธรรม

นางสาวทิวานันท ปญญามูลวงษา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สํานักงานกลุมภารกิจอํานวยความยุติธรรม

นายราชพฤกษ ชูดํา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานกลุมภารกิจบริหารความยุติธรรม

นายมนูญ โกกเจริญพงศ นิติกรชํานาญการพิเศษ

สํานักงานกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย

นายศราวุธ ทองคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน



ลําดับที่

๑ นางสาวรวิวรรณ  ศรีวนาภิรมย ผูชวยปลัดกระทรวงยุติธรรม

2

3 วาที่ ร.ต. พรินทร เพ็งสุวรรณ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

นายอารอัซมีย ดุลยาสัตย วิศวกรโยธาชํานาญการ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวณัฎฐิณี แสงกุศลสง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

กองออกแบบและกอสราง

นายกิจธวัช ตั้งบุญธินา ผูอํานวยการกองออกแบบและกอสราง

นางสาวรุจิรา ทองเฟอง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

กองการตางประเทศ

นายอัสนีย สังขเนตร ผูอํานวยการกองการตางประเทศ

นางสาวสุมาลี เมืองจันทร

นางวิภารัตน ชัยอินทร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

กองบริหารการคลัง

นางสาวชีวารัตน  ถนัดทาง นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ

นาย ยิ่งยศ ศุภกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวทัศนีย สาริกา นักทรัพทยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

กองกลาง

นางกรรณิการ ชอินทรวงศ ผูอํานวยการกองกลาง

ชื่อ สกุล ตําแหนง

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายสุรไกร นวลศิริ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ รักษาการ

ในตําแหนงนักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ สร.ยธ.

สํานักงานรัฐมนตรี

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บัญชีรายชื่อ

ผูเขารวมโครงการการสรางวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 

ณ  หองศูนยการเรียนรูกระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 



ลําดับที่ ชื่อ สกุล ตําแหนง

15

16

17

18

19

20 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

นายนําโชค พงศจันทรเสถียร นิติกรชํานาญการพิเศษ

นางสาวรุงนภา ศิริลักษณะพงศ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

กองกฎหมาย

นางสาวนันทภัทร โตะทาน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

นายวิเชียร ไชยสอน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ศูนยบริการรวมกระทรวงยุติธรรม

นางสาวศกลวรรณ ชัยภักดี นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

นางเกศกานดา บานไมรูโรย นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

สํานักงานกลุมภารกิจอํานวยความยุติธรรม

นายราชพฤกษ ชูดํา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชํานาญการพิเศษ 

นางสาวสุนิจ ศรีวิหค

สํานักงานกลุมภารกิจบริหารความยุติธรรม

นายมนูญ โกกเจริญพงศ นิติกรชํานาญการพิเศษ

สํานักงานกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย

นายวิชชวุฒิ  ศุภพิพัฒน เจาหนาที่สํานักงาน

นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ

ศูนยปฏิบัติการตอตานการการทุจริต

นางสาวมาลัย จําปาโพธิ์ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ

นางปรียานุช วิริยราชวัลลภ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ

กลุมพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม

นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

นายนรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ

กลุมตรวจสอบภายใน

นางสาวอมรรัตน ทนทอง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นางสาวมณีรัตน คูศรีเทพประทาน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี

นายชูชาติ  ศิริปญจนะ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

นายโกมล  พรมเพ็ง ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน

นางสุกฤตา  จันทรจับเมฆ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
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สํานักงานกองทุนยุติธรรม

นางสาวทิวานันท ปญญามูลวงษา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
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