
 
รายงานการประชุม 

คณะทํางานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Change Agent)  
คร้ังท่ี 1/2562                                                                                                 

  วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน ๒๕62  
ณ หองประชุมกองยุทธศาสตรและแผน ชั้น 9                                                                      

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรุงเทพมหานคร 
___________________________ 

 
ผูมาประชุม 

1. นายนิมิต ทัพวนานต ประธานคณะทํางาน 
ผูชวยปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2. นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี                       รองประธานคณะทํางาน 
    ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
3. นายสุรไกร  นวลศิร ิ คณะทํางาน 

     นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ 
 สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม 

4. นางสาวจินตวลัย จาตุรนต คณะทํางาน  
    นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

กองกลาง 
5. นางสาวสุมะรี ศิริกรรณ     คณะทํางาน 
     นิติกรปฏิบัติการ     

แทน นายกิตติณัฏฐ วิญูรัตน นิติกรปฏิบัติการ  
กองกฎหมาย 

6. นางสาวมานิตตา ชาญไชย     คณะทํางาน 
     นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ       

กองการตางประเทศ 
 7. นางสาวเบญญาดา พันธุพิทยแพทย    คณะทํางาน  
      นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
      กองบริหารทรพัยากรบคุคล 
 8. นางสาวกัญจนา  ศรีภัททิยกุล     คณะทํางาน 

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม 

9. นางสาววิลาวัณย ย่ีทอง     คณะทํางาน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

10. นางสาวชไมพร เตจะพิงค     คณะทํางาน  
      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
      กองออกแบบและกอสราง 
11. นางสาวณัฎฐรินทร ทองอราม     คณะทํางาน  
      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

12. นายกฤตพงศ... 
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12. นายกฤตพงศ เชยชม      คณะทํางาน 
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
13. นางจิตลัดดา เสียงใส      คณะทํางาน 

  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 
  สํานักงานกองทุนยุติธรรม 

14. นางสาวอมรรัตน  ทนทอง     คณะทํางาน 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
แทน นางสาววราภรณ  ดวงใจ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ   
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง     

 15. นายอดิศักด  พลพวก      คณะทํางาน 
    นักวิชากรยุติธรรมชํานาญการ 
    กลุมพัฒนาระบบบริการกระทรวงยุติธรรม 

16. นางสาวศศิกานต  เย็นเยือก     คณะทํางาน 
      นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 
      ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
17. นางสาวกรรณิการ แสงทองชาง    คณะทํางาน 
      เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      

  แทน นายวีระวัฒน ชีวศุภกร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
  สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

18. นายจตุภูมิ ภักดีบุตร       คณะทํางาน  
       นักจัดการงานทั่วไป 

สํานักงานกลุมภารกิจอํานวยความยุติธรรม   
19. นางสาวสุภัฎฎา ติลาจันทร คณะทํางาน  

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 สํานักงานกลุมภารกิจบริหารความยุติธรรม 

20. นางสาวทิพวัลย สกุณา     คณะทํางาน  
เจาหนาที่สํานักงาน 
แทน นายวิชชวุฒิ  ศุภพิพัฒน  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
สํานักงานกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย 

21. นายอภิมุข  เชิญอักษร     คณะทํางาน 
   นิติกร 
   แทน นายศุภวรรธ วงศเชียงศรี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  ศูนยบริการรวมกระทรวงยุติธรรม 
22. นางสาวกาญจนา สุขสมโภชน     คณะทํางาน 
   นักจัดการงานทั่วไป 
   สํานักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 
23. นางสาวจันทรจิรา สรงชล     เลขานุการฯ 

หัวหนากลุมงานแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
 
 

26. นางสาวสุนิสา... 
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24. นางสาวสุนิสา  คงชู      ผูชวยเลขานุการฯ 
   นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 
   สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 
  1. นายสํารวม บุญเสริม      คณะทํางาน 
       ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
   2. นางสาวณัฐฐาทิพย  ยงสวัสด์ิ     คณะทํางาน 
  นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ 
  กองบริหารการคลัง 

 

ผูเขารวมประชุม 
   

  1. นางสาวชญาภา ยงคศรี 
      นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
      กองกลาง 
  2. นางสาวเจนจิรา ชางเย็บ 
      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
      สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
  3. นายอนุ เพ็ชรัตน 
      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
      สถาบันพัฒนาบุคลากระทรวงยุติธรรม 
  4. นายสมเกียรติ ลาวัง 
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
      สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม  
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
 

วาระท่ี ๑  เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

   ประธาน : ตามที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมไดเห็นชอบวัฒนธรรมองคสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม            

และหลักในการปฏิบัติตน โดยใชตัวอักษรของคําวา Justice : ความยุติธรรม เปนตัวแทน 7 ลักษณะ ไดแก 

  1. J : Justify  หมายถึง ยึดถือความถูกตองและซื่อสัตยสุจริต 
  2. U : Unity  หมายถึง มีความเปนหน่ึงเดียวกัน สามัคคี มุงมั่น อดทน และอุทิศตน 
  3. S : Service Mind   หมายถึง มีจิตบริการ 
  4. T : Trust  หมายถึง ยอมรับนับถือและไววางใจ ซึ่งกันและกัน 
  5. I : Innovation  หมายถึง สรางนวัตกรรมในการพัฒนางานใหกาวหนา 
  6. C : Challenge & Change หมายถึง ไมกลัวความทาทาย พรอมรบัการเปลี่ยนแปลง 

  7. E : Encourage  หมายถึง สงเสรมิ สนับสนุน ใหกําลังใจซึ่งกันละกัน 

และ คานิยมวัฒนธรรมองคกร คือ “สุจริต จิตบริการ สานงานยุติธรรม” โดยการกําหนดคานิยม

ดังกลาวพิจารณาจากภารกิจหลักของ สป.ยธ. มีคํานิยาม ดังน้ี 

สุจริต หมายถึง ปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส พรอมใหการตรวจสอบ  

จิตบริการ หมายถึง มีความสุภาพนอบนอม กระตือรือรนในการใหบริการและใหความ

ชวยเหลือทันทีโดยไมตองรอใหรองขอ 

สานงาน... 
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สานงานยุติธรรม หมายถึง กํากับ เรงรัด ติดตาม ประเมินผล สนับสนุนและประสานการปฏิบัติ

ราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิรรม 

โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผูรับผิดชอบหลัก ไดจัดกิจกรรมเปดตัว
วัฒนธรรมองคกรไปแลว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 และจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจวัฒนธรรมองคกร
มาอยางตอเน่ือง และปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดแตงต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม เพื่อเปนผูนําในการจัดกิจกรรมตางๆ ในการเสริมสรางการรับรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องคกร และใหบุคลากรในองคกรมีพฤติกรรมที่เปนเอกลักษณเปนไปในทิศทางเดียวกันจึงไดมีการจัดประชุม
คณะทํางานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรในวันน้ี เพื่อใหคณะทํางานทุกทานไดรวมกันกําหนดแผนและกิจกรรม      
ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรใหบรรลุผลสําเร็จตอไป 

 

 ท่ีประชุม : รับทราบ 

 

วาระท่ี 2 เร่ืองเพ่ือทราบ 
 2.1 การสรางวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   
   ฝายเลขานุการ : การจัดทําวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลดักระทรวงยุติธรรมแบงออกเปน ๓ ระยะ ดังน้ี 
 ระยะท่ี 1 สรางวัฒนธรรมองคกรและหลักปฏิบัติตน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 2... 
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 ระยะท่ี 2 จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 
 
 

 

 ระยะท่ี 3 สํารวจการรับรูและประเมินการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองคกร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 

 
2.2 คําสั่ง... 
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 2.2 คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่ี 803/2562 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2562         
เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Change Agent)  
  

ฝายเลขานุการฯ : ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดแตงต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรม (Change Agent) ที่ 803/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรม
เปนที่ปรึกษา และนายนิมิต ทัพวนานท ผูชวยปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานคณะทํางาน และมีผูแทน      
ของสาํนักงานรัฐมนตร ีและหนวยงานในสงักัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนคณะทํางาน มีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปน้ี 
   1. จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม   
   2. เปนแกนนําในการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
    3. ออกแบบและจัดทําเครื่องมือ สื่อตางๆ ในการกระตุนการรับรู สรางความเขาใจและความจดจํา
วัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
     4. เปนทีมเผยแพร ประชาสัมพันธ รณรงคและใหความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม และหลักการปฏิบัติตนกับบุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
     5. เปนผูแทนของหนวยงานในการประสานงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรม 
    6. ติดตาม ประเมินผล และทบทวนผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน พรอมรายงานผลการดําเนินงาน 
ใหผูบริหารทราบ 

  7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
   รายละเอียดตามสําเนาคําสัง่ฯ แนบทายรายงานการประชุม (เอกสารแนบ 1) 
 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
 

 2.3 ผลการสํารวจการรับรูและความเขาใจวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 ฝายเลขานุการ : หลังจากที่สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ไดมีการจัดกิจกรรมเปดตัว

วัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และมีการเผยแพร ประชาสัมพันธวัฒนธรรมองคกร
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมผานชองทางและสื่อตางๆ เชน Facebook เพจ, Line@ OPS Culture,  
เอกสารคูมือและแผนพับวัฒนธรรมองคกร และ E – Book คูมือฯ รวมทั้งไดมีการจัดทํากิจกรรมปลูกตนกลา
วัฒนธรรมองคกรไปแลว น้ัน 

 สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ไดมีการสํารวจการรับรูและความเขาใจวัฒนธรรมองคกร
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งผลการสํารวจฯ พบวาบุคลากรสํานักงานรัฐมนตรี และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมจากจํานวนที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 214 คน มีการรับรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรฯ     
อยูในระดับด ี(รอยละ 70.96) แตหากพิจารณาความเขาใจรายละเอียดหลักการปฏิบัติตนของคานิยมรวม
และวัฒนธรรมองคกรฯ พบวาบุคลากรมีความเขาใจอยูในระดับต่ํา 

 

 ท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

วาระที่ 3... 
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วาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   ๓.๑ กรอบการสงเสริมคานิยมรวม และวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
   ฝายเลขานุการฯ : ได (ราง) กรอบการส งเสริมค านิยมรวม และวัฒนธรรมองคกรสํ านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการสงเสริมคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ีประชุม : เห็นชอบตามที่ฝายเลขานุการฯเสนอ 
 

 ๓.๒ (ราง) แผนการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ (ระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) 
 ฝายเลขานุการฯ  : ไดจัดทํา (ราง) แผนการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรฯ และรางกิจกรรมเพื่อเปน
แนวทางในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ราง) แผนการ... 
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(ราง) แผนการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ (ระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) 

 

 นางสาววิลาวัณย ยี่ทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ : ควรกําหนดตัวช้ีวัด        
หรือคําอธิบายหลักการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองคกรฯ และอัตลักษณของบุคลากรสาํนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม      
ใหมีความชัดเจน เพื่อใหสามารถวัดและประเมินไดวาบคุลากรมีการปฏิบัติตนเปนไปในทิศทางใด เน่ืองจากหลักเกณฑ
ดังกลาวจะสอดคลองกับกิจกรรมตาม (ราง) แผนฯในขอ 3,4 และ 6 โดยอาจจะศึกษาดูงานจากหนวยงานที่เปน
ตนแบบ และมีบทบาท ลักษณะการปฏิบัติงานคลายคลึงกับสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อจะไดศึกษา         
เปนแนวทางในการปฏิบัติตนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมตอไป  

 นายสุรไกร นวลสิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ : เห็นควรใหจัดกิจกรรมเพื่อสราง
การรับรูและความเขาใจวัฒนธรรมองคกรฯ ใหแก บุคลากรสํานักงานรัฐมนตรี และหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม กอนที่จะดําเนินการกิจกรรมอื่นๆ เชน การจัดทําคลิปวิดีโอสั้นเพื่อจําลองสถานการณ
หลักการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในแตละดาน และควรจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติตนระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล โดยใหบุคลากรแตละคนกําหนด       
แนวทางการพัฒนาตนเองตามวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมทั้ง ๗ ลักษณะ รวมทั้งเห็นควร
ใหกอง/สํานักตางๆ รวมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองคกรฯ ใหมี
ความชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. นางสาวเบญญาดา... 
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 นางสาวเบญญาดา พันธุพิทแพทย นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ : ควรศึกษาดูงานหนวยงาน        
ที่มีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง เพื่อนํามาเปนตนแบบในการดําเนินกิจกรรม และขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร         
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใหประสบความสําเร็จ สวนการสรางความย่ังยืนควรจัดกิจกรรมสรางการรับรู    
มีการเนนยํ้า และประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ และควรสรางเอกลักษณวัฒนธรรมองคกรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมใหมีความเดนชัด เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ตอไป ทั้งน้ี การสราง         
อัตลักษณของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ควรเริ่มต้ังแตกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร    
ที่มีพฤติกรรมสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกับวัฒนธรรมองคกรฯ  
 

 นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม : กอนจะมีการ
ดําเนินกิจกรรมอื่นๆ เห็นควรใหกําหนดตัวช้ีวัดหรือหลักเกณฑในการปฏิบัติตน เพื่อใหสามารถประเมิน
พฤติกรรมของบุคลากรไดอยางถูกตองและสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรฯ  
 ประธาน : การกําหนดอัตลักษณของบุคลากรสํานักงานปลัดกรทรวงยุติธรรม สามารถศึกษาตัวอยาง      
และแนวทางจากหนวยงานที่มีวัฒนธรรมมีความเขมแข็งเพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดอัตลักษณของบุคลากร 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยขอใหคณะทํางานซึ่งเปนผูแทนของแตละหนวยงานชวยกันขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองคกรฯ ประชาสัมพันธ หรือจัดกิจกรรมภายในหนวยงาน อยางสม่ําเสมอเพื่อเปนการเนนยํ้า และสราง
ความตระหนักรู 

 

มติที่ประชุม : สรุปการขับเคลื ่อนวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) ดังน้ี  
  ๑. กําหนดอัตลักษณของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใหมีความชัดเจน   
  ๒. กําหนดตัวช้ีวัด หลักเกณฑ หรือคําอธิบาย เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคลากรได 
  ๓. ใหทุกหนวยงานชวยกันเผยแพรประชาสัมพันธวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมผานชองทางและเวทีตางๆ และจัดกิจกรรมภายในหนวยงานเพื่อสรางการรับรูและความเขาใจวัฒนธรรม
องคกรฯ รวมทั้งเนนยํ้าในทุกโอกาสอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
  ๔. เสนอใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
องคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาโดยมีการกําหนดแนวทางฯ  
จากหลักเกณฑการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองคกรฯ ในแตละลักษณะทั้ง ๗ ลักษณะ และใหผูใตบังคับบัญชา
รับรองวาจะปฏิบัติตนตามหลักวัฒนธรรมองคกรในแตละลักษณะอยางไรบาง   

  

วาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืนๆ 
 ฝายเลขานุการฯ : เพื่อใหการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรบรรลุผลสําเร็จและเปนไปตามมติที่ประชุมในวาระ   
ที่ 3.2 ฝายเลขานุการฯ จึงขอความรวมมือคณะทํางานดําเนินการ ดังน้ี  

1. ตอบแบบสํารวจความคิดเห็นเรื่องการกําหนดอัตลักษณของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และ 
หลักเกณฑการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองคกรฯ และสงขอมูลตอบกลับไปยังฝายเลขานุการฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่     
25 กรกฎาคม 2562 (เอกสารแนบ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ประชาสัมพันธ... 
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2. ประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางการรับรูและความเขาใจวัฒนธรรมองคกรฯ 

ภายในหนวยงาน และขอใหรายงานผลการติดตามมายังฝายเลขานุการฯ (เอกสารแนบ 3) ภายในวันท่ี 30 
สิงหาคม 2562 เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห และประเมินการรับรูและความเขาใจ วัฒนธรรมองคกรฯ             
ของบุคลากรในภาพรวม รวมทั้งจะไดกําหนดแผนและกจิกรรมในการขับเคลื่อนฯใหสอดคลองกับผลการประเมิน
ตอไป 
 

 เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 

 

      (นางสาวสุนิสา  คงชู)                               (นางสาวจันทรจิรา  สรงชล) 
           นักบริหารจัดการงานยุติธรรม                                หัวหนากลุมงานแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                    
                  ผูชวยเลขานุการฯ                  เลขานุการฯ   
              ผูจดรายงานการประชุม            ผูตรวจรายงานการประชุม 
                


