
โครงการสัมมนาเชิงปฏบิตัิการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบคุลากร  
ส านักงานปลดักระทรวงยุตธิรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

 
 

1. หลักการและเหตุผล  
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ                  

ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ภายในประเทศให้มีศักยภาพสูง เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ  

2. แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
สามารถดึงดูด จูงใจและรักษาผู้มีความรู้ความสามารถไว้ในภาครัฐ ดังนี ้

2.1 ดึงดูดผู้มีความรู้ ความสามารถมีจิตสาธารณะเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ ในฐานะนายจ้างช้ันน า 
2.2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ และมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2.3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถใหม่ และมีความผูกพันต่อระบบราชการ 

(New Mindsets and Skills)  
3. การปฏิรูประบบราชการไทยเพื่อรองรับ Thailand 4.0  

เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ภาครัฐ หรือ ระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens)  
หมายความว่า ระบบราชการต้องปรบัเปลีย่นแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ เพื่อพลิกโฉม (Transform) ให้สามารถ
เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจและเป็นพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset)  ให้ตนเองเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   
ของตน อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ ยนแปลง (Change Leader) เพื่อสร้าง
คุณค่า (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน  

4. การขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ มิติที่ 
๓ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
ส่วนราชการจะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรเป็นเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการ            
และเข้าใจความคาดหวังของประชาชน (Proactive to Customer Needs) เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร    
ในการแก้ปัญหาที่ก าลังเกิดข้ึนเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที และเกิดประสิทธิผล การวางแผนพัฒนา
บุคลากรต้องสอดรับกับทิศทางการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีความจ าเป็น      
Trans-disciplinary 

5. แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 25๕9 - 2562  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ขีดสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร ก าหนดเป้าประสงค์ 1) บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ            
และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพครอบคลุมทุกสายงาน  และ 2) บุคลากร        
มีความผูกพัน/จงรักภักดีต่อองค์กรและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

6. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 - 2564 ส านักงานรัฐมนตรี และส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม มิติที ่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล และมิติที ่ 5 คุณภาพ ชีวิต            
และความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 

จากยุทธศาสตร์และแนวนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปข้างต้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีโครงการสัมมนา    
เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อให้การบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมคีวามสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปข้างต้น 

2. วัตถุประสงค์... 
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2. วัตถุประสงค์  
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และพัฒนา

ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องต่อ เนื่ อง  และเ ช่ือมโยงกับบริบทต่างๆ                      
ที่มีการเปลี่ยนแปลง  

 

๓. กลุม่เป้าหมาย  
3.2 หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
3.2 หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย ในส านักงานรัฐมนตรี และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม (ส่วนกลาง) หน่วยงานละ 1 คน 
3.3 หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ในสังกัดกองบริหารทรพัยากรบุคคล และสถาบันพฒันาบคุลากรกระทรวงยุติธรรม 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ช่วงเวลา 
1. รวบรวมข้อมลู
และศึกษาปจัจัย
ส าคัญทีเ่กี่ยวข้อง
กับการทบทวน
แผนยุทธศาสตร ์
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรฯ 
 

ข้อมูลนโยบายและยทุธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานองค์กร ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 
3. ระบบราชการไทย 4.0 
4. แผนปฏิบัติราชการสีป่ี ส านักงานปลัดกระทรงยุติธรรม  
พ.ศ. 2559-2562 
5. แผนกลยทุธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR Score card)  
พ.ศ. 2561 - 2564 ส านักงานรัฐมนตรี และส านักงานปลดักระทรวง
ยุติธรรม 
6. นโยบายผูบ้รหิารส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
7. ผลการทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2560 - 2564 
8. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

ตุลาคม 2561 

2. สัมภาษณ์
ผู้บริหารเกี่ยวกบั 
นโยบายด้านการ
บรหิารและพัฒนา
บุคลากร 

สัมภาษณ์ผู้บริหารเพือ่น าข้อคิดเห็นมาเป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ 
และทบทวนยุทธศาสตรก์ารบรหิารและพฒันาบุคลากรฯ 

พฤศจิกายน 
2561 

3. ทบทวนจุดออ่น 
จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
(HR SWOT) 

ด าเนินการทบทวนวิเคราะหจ์ุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส  อุปสรรค ในเรื่อง
ของ “คน” ซึ่งจะท าใหอ้งค์กรบรรลุ หรอืไม่บรรลุผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์หลักในการด าเนินงานที่วางไว้  
 

ธันวาคม 
2561 

4. ทบทวนข้อมลู
ส าคัญด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

ทบทวนและวิเคราะห์ก าลงัคน ค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย  ในด้านการพัฒนา 
ช่วงอายุ ฯลฯ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลนี้  
จะถูกน าไปใช้สนบัสนุนความเห็นจากการทบทวน HR SWOT  

ธันวาคม 
2561 

         5. ระดมความคิด... 
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ขั้นตอน รายละเอียด ช่วงเวลา 
5. ระดมความ
คิดเห็นเพือ่ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์     
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลฯ  

ระดมความคิดเห็นจากหัวหน้าหน่วยงาน, หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ในส านักงาน
รัฐมนตรี และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และ
หัวหน้ากลุ่มทกุกลุม่ในสงักัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล และสถาบัน
พัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบรหิาร
และพัฒนาบุคลากรฯ โดยน าข้อมลูจากวิเคราะห์และทบทวน ในข้ันตอน 
ที่ 1 - 4 มาประกอบในการวิเคราะห์เพือ่ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
ให้มีความสอดคล้องกับบริบท และสภาพแวดล้อมทีม่ีการเปลี่ยนแปลง  

๘ – ๙
มกราคม  
256๒ 

6. สรุปผลการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การ
บรหิารและพัฒนา
บุคลากรฯ  

สรปุผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบรหิารและพฒันาบคุลากรฯ  
จากการวิเคราะห์ข้อมลูด้านต่างๆ และผลจากการระดมความคิดเห็น 
รวมทั้งประเด็นรายละเอียดต่างๆ ทีม่ีการเปลี่ยนแปลง พร้อมเสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารและพัฒนาบุคลากรฯ  
ที่มีการทบทวน 

มกราคม  
256๒ 

7. การน าแผน
ยุทธศาสตร์การ
บรหิารและพัฒนา
บุคลากรฯ ไปสู่การ
ปฏิบัต ิ
 

น าแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบคุลากรส านักงานปลดักระทรวง
ยุติธรรมฯ ที่มีการทบทวนแล้วไปสู่การปฏิบัติ โดยการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมฯ เพื่อท าความเข้าใจกับผู้ที่ต้องน าแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์ฯมีความเข้าใจ และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ตามระยะเวลา
ที่แผนก าหนด 

8. การติดตามและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลฯ 

ติดตามผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
 

6 เดือน, 
12 เดือน 

 

5. วัน เวลา และสถานท่ี   
วันที่ ๘ – ๙ มกราคม 256๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ช้ัน ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ       

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรุงเทพมหานคร  
 

6. งบประมาณค่าใช้จ่าย  
 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แผนงาน
พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน
ในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม งบด าเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ
ฝึกอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ... 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมแีผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารและพัฒนาบุคลากรส านักงานปลดักระทรวง
ยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
และสอดคล้องกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง  
 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 สถาบันพฒันาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

๘.๑ ท่ีปรึกษาโครงการ 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๒. นางสาววริวรรณ  ศรีวนาภิรมย์   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม  
3. นางสาวฉวีวรรณ  แสนทวี   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
4. นางสาวปทิตตา  โฉมประดิษฐ์   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล สป.ยธ 

       สถาบันพฒันาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
        
 

๘.๒ ผู้บรหิารโครงการ 
นางสาวจันทร์จิรา สรงชล   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        

 

8.3 เจ้าหน้าท่ีโครงการ 
1. นางสาวรัตดาวัล  ร่วมสุข   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
2. นายอนุ  เพ็ชรรัตน์   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 
3. นายศุภณัฐ  ต้นตระกูลรัตน์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร     
4. นายภูมริม  กาญจนประดิษฐ ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 
5. นายยุทธชัย  ขมวดทรัพย ์   นักบรหิารจัดการงานยุติธรรม    

 

8.4 ธุรการโครงการ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม  

 

      8.5 ฝ่ายบริการฝึกอบรม 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการฝึกอบรม    สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 

 

      8.6 ฝ่ายประเมินผลการฝึกอบรม 
               กลุ่มงานวิจัยและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
   

ก าหนดการ 
โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
วันท่ี ๘ – ๙ มกราคม 256๒ 

ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์                
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษาฯ กรุงเทพมหานคร 

 

วัน  เดือน  ปี หัวข้อวิชา วิทยากร 

วันอังคารท่ี ๘ มกราคม 256๒ 
๐๘.๐๐ – ๐8.30 น. 

 
ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากร 

กระทรวงยุติธรรม 
 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. แนะน าโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ทบทวน 
แผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารและพฒันาบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 
2564 

เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากร 
กระทรวงยุติธรรม 
 

๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น. กิจกรรมกลุม่ กรอบนโยบาย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

นางสาวอภิญญา  ศรีขาว 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑3.๐๐ – 17.00 น. 
 
 

กิจกรรมกลุม่ Work shop การทบทวนจุดออ่น จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล (HR SWOT) ตามประเด็นยุทธศาสตร์
หลักของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และข้อมูลส าคัญ 
ด้านทรัพยากรบุคคล 

นางสาวอภิญญา  ศรีขาว 

วันพุธท่ี ๙ มกราคม 256๒ 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

 
ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากร 

กระทรวงยุติธรรม 

๐๙.๐๐ – 12.00 น. 
 

กิจกรรมกลุม่ Work shop ทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
และพัฒนาบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

นางสาวอภิญญา  ศรีขาว 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมกลุม่ Work shop ทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิาร

และพัฒนาบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
นางสาวอภิญญา  ศรีขาว 

16.00 - 17.00 น. กิจกรรมกลุม่ สรปุผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
และพัฒนาบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

นางสาวอภิญญา  ศรีขาว 

 

หมายเหตุ  1. พักรบัประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
   2. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



ล าดบัที่

๑ นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

2 ว่าที ่ร.ต. พรินทร์ เพ็งสุวรรณ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร

บัญชีรายชือ่

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏบิัติการเพ่ือทบทวนแผนยทุธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ปลัดกระทรวงยตุิธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

วันที่ 8 - 9 มกราคม 2562 
ณ  ห้องศูนยก์ารเรียนรู้กระทรวงยตุิธรรม ชัน้ 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

นายยิ่งยศ ศุภกุล นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

นายส ารวม บุญเสริม ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองกลาง

นางกรรณิการ์ ชอินทรวงศ์ ผู้อ านวยการกองกลาง

ชื่อ สกุล ต าแหน่ง

ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ รักษาการ

ในต าแหน่งนักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ สร.ยธ.

ส านักงานรัฐมนตรี

นายสรศาสตร์ ปัญญาวุฒิประสิทธิ์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ

กองการตา่งประเทศ

นางสาวเพ็ญพรรณ จินดานิล นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ

นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

กองบริหารการคลัง

นางบุญยิ่ง ศรีตัณฑ์ ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง

นางสาวทัศนีย์ สาริกา

นางสาวแสงนภา ศรสิทธิ์

นักทรัพทยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

นายอุทัย ชาญ นิติกรช านาญการพิเศษ

นายสุริยา คงจีน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

กองออกแบบและก่อสร้าง

นายณัชพล สรวงวัฒนา นายช่างโยธาอาวุโส

นายสฤษด์ิชัย ทองสัมฤทธิ์ วิศวกรโยธาช านาญการ



ล าดบัที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง

16

17

18

19

20

21 นางสาวนวรัตน์ นาควิจิตร

22

23 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

กองพัฒนานวัตกรรมการยุตธิรรม

34

35

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายศราวุธ คงยืน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

นายอารักษ์ ภักดีบุตร

นางสาวจันทร์จิรา สรงชล

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาอาวุโส

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุตธิรรม

นายนรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวอ าภา ไชยมงคล นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ

สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุตธิรรม

นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี

นายชูชาติ  ศิริปัญจนะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

นายวิเชียร ไชยสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

ส านักงานกลุ่มภารกิจอ านวยความยุตธิรรม

นายราชพฤกษ์ ชูด า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการพิเศษ 

นางพยอม ราชสม นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ

นางสาวจิรัปปภา เลิศวุฒิ นิติกรช านาญการพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวพจนา ทรัพย์ปราชญ์

นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายพิเศษ สอาดเย็น ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

นายน าโชค พงศ์จันทรเสถียร นิติกรช านาญการพิเศษ

กองกฎหมาย

นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ผู้อ านวยการกองกฎหมาย

ส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม

นายณรงค์ฤทธิ ์บุญเกิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

นางสาวสุนิจ ศรีวิหค นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ

ศูนย์ปฏิบัตกิารตอ่ตา้นการการทุจริต

นางปรียานุช วิริยราชวัลลภ



ล าดบัที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง

36

37

38

39

40 นางสาวธันย์ภัคนันท์  พรรณคง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

ส านักงานกองทุนยุตธิรรม

นางสาวทิวานันท์ ปัญญามูลวงษา นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ

ส านักงานกลุ่มภารกิจบริหารความยุตธิรรม

นายมนูญ โกกเจริญพงศ์ นิติกรช านาญการพิเศษ

ส านักงานกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตนิิสัย

นายวิชชวุฒิ  ศุภพิพัฒน์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิรรม

นางสาวศิรินุช ศรีเมือง นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ


