
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

กลุมงานแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สถาบนัพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 

 



แผนผงัความเช่ือมโยง แผนปฏบิตักิารพฒันาบคุลากรสาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัด

กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565



ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : ปลูกฝงคานิยมรวมองคกรและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาหมาย : บุคลากรมีอัตลักษณในการประพฤติตนเปนไปในทิศทางเดียวกันตามคานิยม วัฒนธรรมองคกรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด :  1. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) สูงข้ึนกวาป พ.ศ. 2564 

2. บุคลากรมีคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกรท่ีดีในการปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ 90 
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โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน กำหนดการ  
 

กลุมเปาหมาย 

 
 

วิธีการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

หลัก 
 

สนับสนุน 

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สงเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล 
1. โครงการ “การเรียนรูตามศาสตร        
พระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

          บุคลากร สร. / สป.ยธ. ทุกระดับ การอบรม/กิจกรรม/
การเรียนรูผานชองทาง
อิเล็คทรอนิกส 

พบ ศปท./ศป.
จอส.ยธ. 

2. โครงการเสริมสรางคณุธรรมและจริยธรรม           บุคลากร สร. / สป.ยธ. ทุกระดับ การอบรม/กิจกรรม ศปท. ทุก
หนวยงาน 

3. โครงการประเมินคณุธรรมจริยธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 

          บุคลากร สร. / สป.ยธ. ทุกระดับ การประเมินฯ/ประชุม
ติดตาม 

ศปท. ทุก
หนวยงาน 

4. การพัฒนาบุคลากรใหมีพฤติกรรม 
ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร สป.ยธ.   
ดาน Justify 

          บุคลากร สร. / สป.ยธ. ทุกระดับ การอบรม/กิจกรรม/
การเรียนรูผานชองทาง
อิเล็คทรอนิกส 

พบ.  - 
 

5. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม           ขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจาง
ชั่วคราว ท่ีบรรจุใหม /โอนใน สร. 
และ สป.ยธ. 

การอบรม/คูมือ/การ
สอนงาน 

บค. พบ. 

๖. โครงการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม           ขาราชการบรรจุใหมของ สร. และ 
สป.ยธ. 

อบรมออนไลน พบ. - 
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โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน กำหนดการ  
กลุมเปาหมาย 

 
วิธีการ 

ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

หลัก 
 

สนับสนุน 

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สงเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล 

7. โครงการตอตานการทุจรติ 
(หลักสูตร สรางวิทยากรผูนำการเปลี่ยนแปลง
ท่ีไมทนตอการทุจริต) 

          บุคลากร สร. / สป.ยธ. ทุกระดับ การอบรม/กิจกรรม 
 

พบ. ศปท. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 เสริมสรางคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกร 
8.  โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติ
การวัฒนธรรมองคกรสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

          บุคลากร สร. / สป.ยธ. ทุกระดับ กิจกรรม/
ประชาสมัพันธ 

 

พบ. ทุก
หนวยงาน                      

9. โครงการสงเสรมิจิตอาสา            บุคลากร สร. / สป.ยธ. ทุกระดับ การอบรม/กิจกรรม 
ศึกษาดูงาน 

ศปท. ทุก
หนวยงาน                      



ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ทักษะ ท่ีจำเปน และสมรรถนะท่ีหลากหลาย กาวทันการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัล 
เปาหมาย : บุคลากรมีความรู ทักษะท่ีจำเปน และสมรรถนะท่ีหลากหลาย กาวทันการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัล 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ทักษะ และความรูท่ีจำเปนในงาน ไมนอยกวารอยละ 90 
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โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 

กำหนดการ  
 

กลุมเปาหมาย 

 
 

วิธีการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

หลัก 
 

สนับสนุน 

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 จัดใหมีหลักสูตรในการพัฒนาความรู และทักษะท่ีจำเปนท่ีใชในการปฏบัิติงาน 
1. โครงการฝกอบรม หลักสูตร ความรู 
ท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน 

              

1.1 ยุทธศาสตรและทิศทางการขับเคลื่อน
สำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 

          บุคลากร สร. / สป.ยธ.ระดับปฏบัิติ การอบรม/กิจกรรม พบ. ยผ. 

1.2 การพัฒนาระบบงานและกระบวนการ
ทำงานใหมีประสิทธิภาพ 

          บุคลากร สร. / สป.ยธ.ระดับปฏิบัติ การอบรม/กิจกรรม พบ. กพร. 

1.3 กฎหมายของระบบบริหารงานยุติธรรม           บุคลากร สร. / สป.ยธ.ระดับปฏิบัติ การอบรม/กิจกรรม พบ. กม. 
1.4 ระเบียบการจดัซื้อจัดจาง           บุคลากร สร. / สป.ยธ.  

ท่ีปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจดัจาง 
การอบรม/กิจกรรม พบ. กค. 

1.5 การเสริมสรางองคความรูดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

          บุคลากร สร. / สป.ยธ.  
ท่ีปฏิบัติงานดานการพัฒนา
บุคลากร 

การอบรม/กิจกรรม พบ. บค. 
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โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 

กำหนดการ  
 

กลุมเปาหมาย 

 
 

วิธีการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

หลัก 
 

สนับสนุน 

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 จัดใหมีหลักสูตรในการพัฒนาความรู และทักษะท่ีจำเปนท่ีใชในการปฏบัิติงาน 
2. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
ทักษะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน 

              

 2.1  การคดิวิเคราะห กลั่นกรอง สรุป
ใจความสำคัญ และจับประเด็นของเรื่อง  

          บุคลากรทุกระดับใน สร./สป.ยธ.                
ที่จำเปนจะตองไดรับการพัฒนา 

ฝกปฏิบัติ/มอบหมายงาน/การเรียนรู
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 

พบ. กก. 

 2.2  การรางตอบโตหนังสือราชการ 
 

          บุคลากรทุกระดับใน สร./สป.ยธ.                 
ที่จำเปนจะตองไดรับการพัฒนา 

ฝกปฏิบัติ/มอบหมายงาน/การเรียนรู
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 

พบ.  กก. 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 
 

          บุคลากรทุกระดับใน สร./สป.ยธ.                
ที่จำเปนจะตองไดรับการพัฒนา 

ฝกปฏิบัติ/มอบหมายงาน/การเรียนรูผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกส 

พบ.  กค. 

 2.4  ทักษะการใหบริการ และประสานงาน
อยางมืออาชีพ 

          บุคลากรทุกระดับใน สร./สป.ยธ.                      
ที่จำเปนจะตองไดรับการพัฒนา 

อบรม/ฝกปฏิบัติ/การเรียนรูผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส 

พบ. ปสจ. 

 2.5  การศึกษา วิเคราะห และการเสนอแนะ
นโยบาย 

          บุคลากรทุกระดับใน สร./สป.ยธ.                   
ที่จำเปนจะตองไดรับการพัฒนา 

การอบรม/การเรียนรูผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส 

พบ. ยผ. 

 2.6  การสื่อสารนโยบายสูการปฏิบัต ิ           บุคลากรทุกระดับใน สร./สป.ยธ.                    
ที่จำเปนจะตองไดรับการพัฒนา 

การอบรม/การเรียนรูผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส 

พบ. ยผ. 

 2.7 การพัฒนาบุคลากรโดยชองทางทุน ก.พ.           บุคลากรทุกระดับใน สร./สป.ยธ.                   
ที่จำเปนจะตองไดรับการพัฒนา 

การอบรม/การเรียนรูผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส 

พบ. กต. 

 2.8 ทักษะดจิิทัล           ขาราชการ สร. /สป.ยธ. ทกุระดับ    การอบรม /การเรียนรูผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส 

พบ. ศท. 

 2.9 ทักษะภาษาตางประเทศ  
(เชน ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาเซียน ฯลฯ) 

          บุคลากร สร./สป.ยธ.ทุก
ระดับ 

การอบรม/English Camp/การ
เรียนรูผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 

พบ. กต. 
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โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 

กำหนดการ  
 

กลุมเปาหมาย 

 
 

วิธีการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

หลัก 
 

สนับสนุน 

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 จัดใหมีหลักสูตรในการพัฒนาความรู และทักษะท่ีจำเปนท่ีใชในการปฏบัิติงาน 
3. โครงการฝกอบรม หลักสูตร “สรางความ
ตระหนักรูดานความมั่นคงปลอดภัย       
ของขอมลู” 

              

  3.1 ความรูดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
สำหรับพนักงาน (Cybersecurity Awareness)  

          บุคลากร สร. / สป.ยธ. ทุกระดับ 
 

การอบรม/ ฝกปฏิบัติ/การเรียนรู
ผานชองทางอิเล็คทรอนิกส 

พบ. ศท. 

  3.2 ความรูดาน Data Governance            บุคลากร สร. / สป.ยธ. ทุกระดับ  การอบรม/ ฝกปฏิบัติ/การเรียนรู
ผานชองทางอิเล็คทรอนิกส 

พบ. ศท. 

4. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงาน (เชน การใชโปรแกรม Trello 

, Ocam , Padlet , Mobile application for learning , Social 
Media , Infographic , การทำ QR code , การทำแบบประเมินผาน 
Google from เปนตน) 

          ขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจาง
ชั่วคราว ใน สร. และ สป.ยธ. 

การอบรม/ ฝกปฏิบัติ/การเรียนรู
ผานชองทางอิเล็คทรอนิกส 

พบ. ศท. 

5. โครงการการจัดการความรูภายในองคกร
ของ สป.ยธ. 

          ขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจาง
ชั่วคราว ใน สร. และ สป.ยธ. 

การอบรม/ ฝกปฏิบัติ/การเรียนรู
ผานชองทางอิเล็คทรอนิกส 

พบ. ทุก
หนวยงาน 

6. โครงการสรางเครือขายการเรียนรู 
บน Social Media 

          ขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจาง
ชั่วคราว ใน สร. และ สป.ยธ. 

การอบรม/กิจกรรม/ฝกปฏิบัติ/การ
เรียนรูผานชองทางอิเล็คทรอนิกส 

พบ. ศท. 

7. โครงการพัฒนาบุคลากรดวยระบบ 
Learning Management System 
กระทรวงยุติธรรม 

          ขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจาง
ชั่วคราว ใน สร. และ สป.ยธ. 

ฝกปฏิบัติ/การเรียนรูผานชองทาง
อิเล็คทรอนิกส 

พบ. ศท. 

8. โครงการสรางระบบพ่ีเลี้ยง           หน.กลุม/ฝายในสังกัด สร.และ สป.ยธ. 
และกลุมขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

การอบรม/ ฝกปฏิบัติ/การเรียนรู
ผานชองทางอิเล็คทรอนิกส 

พบ. ทุก
หนวยงาน 
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โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 

กำหนดการ  
 

กลุมเปาหมาย 

 
 

วิธีการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

หลัก 
 

สนับสนุน 

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 จัดใหมีหลักสูตรในการพัฒนาความรู และทักษะท่ีจำเปนท่ีใชในการปฏบัิติงาน 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผูปฏิบัติงานดานกองทุนยุติธรรม  

          ขาราชการ พนักงานกองทุนยุติธรรม 
สวนกลางและสวนภูมิภาค ผูปฏิบัติงาน
ดานกองทุนยุติธรรม 

การอบรม/กิจกรรม/ฝกปฏิบัติ กย. - 

  9.1 การพัฒนาศักยภาบุคลากรและ
ผูปฏิบัติงานดานกองทุนยุติธรรม 

          ขาราชการ พนักงานกองทุนยุติธรรม 
สวนกลางและสวนภูมิภาค ผูปฏิบัติงาน
ดานกองทุนยุติธรรม 

การอบรม/กิจกรรม/ฝกปฏิบัติ/การ
ระดมความคิดเห็น 

กย. - 

  9.2 การฝกอบรมเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุน
ยุติธรรมประจำจังหวัด 

          เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะอุ
กรรมการฯ ขาราชการ พนักงานกองทุน
ยุติธรรม  

การเรียนรูออนไลน/การฝกปฏิบัติ กย. - 

 9.3 การพัฒนาความรูและทักษะดานดิจิทัล
สำหรับบุคลากรของกองทุนยุติธรรม 

          ขาราชการ พนักงานกองทุนยุติธรรม 
สวนกลางและสวนภูมิภาค และสำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด 

การเรียนรูออนไลน/การฝกปฏิบัติ กย. - 

10. โครงการขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชน 
 

          ขาราชการ และบุคลากรในสังกัด
สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 

การอบรม/กิจกรรม/ฝกปฏิบัติ/การ
ระดมความคิดเห็น 

ปสจ.  สำนักงาน
ยุติธรรม
จังหวัด 
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โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 

กำหนดการ  
กลุมเปาหมาย 

 
วิธีการพัฒนา 

 
ผูรับผิดชอบ  

ไตรมาส 
1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 หลัก สนับสนุน 

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 จัดใหมีหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีความหลากหลาย 
11. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การพัฒนา
สมรรถนะท่ีจำเปนเพ่ือใหกาวทันการ
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดทันกบัยุคดิจิทัล 

           
 
 

  
 

 
 

 11.1 การคดิเชิงออกแบบ (Design Thinking)           บุคลากร สร./สป.ยธ.ทุกระดับ การอบรม/การ
เรียนรูผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส  

พบ. - 

11.2 การแกปญหาและการตัดสนิใจอยางเปน
ระบบ (Systematic Decision Making and 
problem Solving) 

          บุคลากร สร./สป.ยธ.ทุกระดับ การอบรม/การ
เรียนรูผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส  

พบ. - 

11.3 หลักการกฎหมายคุมครองขอมูลสวน
บุคคลสำหรับผูบริหาร 

          บุคลากรใน สร./สป.ยธ.                   
ท่ีจำเปนจะตองไดรับการพัฒนา 

อบรมออนไลน พบ. - 

11.4 กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสำหรับ
ผูปฏิบัติงานภาครัฐ 

          บุคลากรใน สร./สป.ยธ.                   
ท่ีจำเปนจะตองไดรับการพัฒนา 

อบรมออนไลน พบ. - 

11.5 กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสำหรับ
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

          บุคลากรใน สร./สป.ยธ.                   
ท่ีจำเปนจะตองไดรับการพัฒนา 

อบรมออนไลน พบ. - 

11.6 ความมั่นคงปลอดภัยทางดจิิทัลสำหรับ
ผูบริหารภาครัฐ  

          บุคลากรใน สร./สป.ยธ.                   
ท่ีจำเปนจะตองไดรับการพัฒนา 

อบรมออนไลน พบ. - 

11.7 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรสำหรับ
ผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          บุคลากรใน สร./สป.ยธ.                   
ท่ีจำเปนจะตองไดรับการพัฒนา 

การอบรม/ฝก
ปฏิบัติ 

พบ. - 
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โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 

กำหนดการ  
กลุมเปาหมาย 

 
วิธีการพัฒนา 

 
ผูรับผิดชอบ  

ไตรมาส 
1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 หลัก สนับสนุน 

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 จัดใหมีหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีความหลากหลาย 
11. โครงการฝกอบรม หลักสตูร การพัฒนา
สมรรถนะท่ีจำเปนเพ่ือใหกาวทันการ
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดทันกบัยุคดิจิทัล 
(ตอ)  

           
 
 

  
 

 
 

11.8 การตระหนักรูความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอรสำหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ 

          บุคลากรใน สร./สป.ยธ.                   
ท่ีจำเปนจะตองไดรับการพัฒนา 

อบรมออนไลน พบ. - 

11.9 กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐสำหรับ
ผูบริหาร 

          บุคลากรใน สร./สป.ยธ.                   
ท่ีจำเปนจะตองไดรับการพัฒนา 

อบรมออนไลน พบ. - 

11.10 การจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภายใน
หนวยงานสำหรบัผูปฏิบัติงานภาครัฐ 

          บุคลากรใน สร./สป.ยธ.                   
ท่ีจำเปนจะตองไดรับการพัฒนา 

อบรมออนไลน พบ. - 



ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผูกพันตอองคกร 

เปาหมาย : บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความผูกพันตอองคกร 
ตัวช้ีวัด : คะแนนผลการประเมิน Engagement Survey ไมนอยกวารอยละ 90 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 

กำหนดการ  
กลุมเปาหมาย 

 
วิธีการ 

ผูรับผดิชอบ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

หลัก 
 

สนับสนุน 

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เสริมสรางบรรยากาศในการทำงาน 
1. โครงการสงเสริมสุขภาวะทางรางกาย
และจิตใจ 

              

1.1 Happy money (การเสริมสรางความ
มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

          บุคลากร สร./สป.ยธ.        
ทุกระดับ 

กิจกรรม บค. - 

1.2 Happy body (สุขภาพดีมีสุข)           บุคลากร สร./สป.ยธ.         
ทุกระดับ 

กิจกรรม บค. - 

1.3 การปรับปรุงหองออกกำลังกาย           บุคลากร สร./สป.ยธ.         
ทุกระดับ 

กิจกรรม บค. - 

2. โครงการสรางสภาพแวดลอม และ
บรรยากาศในการทำงาน     

              

  2.1 การประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรตอสภาพแวดลอมในการทำงาน
ระบบงานและบรรยากาศการทำงาน 

          บุคลากร สร./สป.ยธ.         
ทุกระดับ 

กิจกรรม บค. ทุกหนวยงาน 

 2.2 กิจกรรมสื่อสารองคกร :  
ตั้งวงเลา เมาททุกขสุข 

          บุคลากร สร./สป.ยธ.         
ทุกระดับ 

กิจกรรม ศปท. พบ. 
 

 2.3 กิจกรรม 5ส สป.ยธ.           บุคลากร สร./สป.ยธ.         
ทุกระดับ 

กิจกรรม พบ. คณะทำงานฯ 
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โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 

กำหนดการ  
กลุมเปาหมาย 

 
วิธีการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

หลัก 
 

สนบัสนุน 

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 เสริมสรางความผูกพันและแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
3. โครงการประกาศเกียรติคุณและยกยอง
ชมเชยบุคลากรในโอกาสตางๆ 

              

 3.1 ขาราชการดีเดน           ขาราชการ สร./สป.ยธ. ทกุระดับ กิจกรรม บค. - 
 3.2 บุคคลตนแบบวัฒนธรรมองคกร           บุคลากร สร./สป.ยธ. ทกุระดับ กิจกรรม พบ. - 
 3.3 รางวัลสงเสรมิคนดี (ชมรมตอตานการ
ทุจริต) 

          บุคลากร สร./สป.ยธ. ทกุระดับ กิจกรรม ศปท. - 

3.4 รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติเคร่ืองหมาย
ยุติธรรมธำรง 

          บุคลากรกระทรวงยุตธิรรม และ
บุคคลภายนอก 

กิจกรรม กก. - 

4. โครงการองคกรแหงความสขุ (Happy 
Workplace) 

          บุคลากร สร./สป.ยธ. ทกุระดับ กิจกรรม บค. ทุกหนวยงาน 

5. โครงการสำรวจความผูกพันในองคกร        
ของบุคลากร สป.ยธ. (Engagement 
Survey) 

          บุคลากร สร./สป.ยธ. ทกุระดับ จัดทำแบบสำรวจ บค. ทุกหนวยงาน 
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