
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

หนวยงาน โครงการ วันที่ เจาหนาที่ สถานที่

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
แนะนําการใชงานระบบ

 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Ver .ใหม)
15/10/2564

นางสาวจิราภรณ จีนบัว

นางสาวศุภกร วรรละออ

สํานักงานกองทุนยุติธรรม
แจงแนวทางปฏิบัติและการบันทึกขอมูลการดําเนินงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดลงในร

ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองคกร (JF-Portal System)
12/11/2564

นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณยศ

นางสาวนันทพัทธ นาคะ

นางศศิชา ศรีงาม

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เขารวมการใหคําปรึกษาจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 17/11/2564

นางโสภา รัตนา

นางสาวศุภกร วรรละออ

การจัดฝกอบรมเพื่อจัดทํา มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : 

SOP)
20/11/2564

นางโสภา รัตนา

นางสาวศุภกร วรรละออ

การฝกอบรมหลักสูตร นักจัดการความรู (KM Facilitator) รุนที่ ๓

ชวงที่ 1 : 29/11/2564 - 1/12/2564
นางสาวจิราภรณ จีนบัว

นางสาวศุภกร วรรละออ

ชวงที่ 2 : 20/12/2564 - 21/12/2564
นางสาวจิราภรณ จีนบัว

นางสาวศุภกร วรรละออ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ความเปนเลิศ 7/11/2564

นางสาวจิราภรณ จีนบัว

นางสาวศุภกร วรรละออ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Ver .ใหม) 7/12/2564

นางสาวจิราณี เทศมงคล

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี

นางโสภา รัตนา

นางสาวจิราภรณ จีนบัว

นางสุพรรณี ลอทอง

นางศศิชา ศรีงาม

นางสาวชลิตา รุงเรือง

นางสมใจ เชาวดี

นางสาวมณฑาทิพย เสาหงษ

นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณยศ

นางสาวกิติญา พิมพดี

นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณยศ

นายสุมนัส เชียงอารีย

นางสาวนันทพัทธ นาคะ

นางสาวดวงพร จิตตนํ้าใจ

นายประธาน ใจหวัง

นางสาวศุภกร วรรละออ



สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Ver .ใหม) 7/12/2564

นางสาวปาลิตตา

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงการฝกอบรมตนกลาวัฒนธรรมองคกร รุนที่ 2 13/12/2564
นายสุมนัส เชียงอารีย

Cisco Webex Meetings
นางสาวนันทพัทธ นาคะ

โครงการฝกอบรมตนกลาวัฒนธรรมองคกร รุนที่ 3 14/12/2564
นายประธาน ใจหวัง

นางสาวศุภกร วรรละออ

สํานักงานกองทุนยุติธรรม
การนําขอมูลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรมลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภา

ยในองคกร (JF-Portal System)
16/12/2564

นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณยศ

นางสาวนันทพัทธ นาคะ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม การฝกอบรมโครงการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

กิจกรรมที่ 1 : 15/11/2564 - 17/12/2564

นางโสภา รัตนา

นางสาวศุภกร วรรละออ

นางสาวนันทพัทธ นาคะ

กิจกรรมที่ 2 : 15/11/2564 - 17/12/2564

นางโสภา รัตนา

นางสาวศุภกร วรรละออ

นางสาวนันทพัทธ นาคะ

กลุมงานบริหารทั่วไป ภายในสํานักงานกองทุนยุติธรรม

โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM : Knowledge 

 Management) ประจําปงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 หัวขอ 

การใชงานระบบการเงินและบัญชี

 กองทุนยุติธรรม (ครั้งที่  1)

17/12/2564
นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณยศ

นางสาวนันทพัทธ นาคะ

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โครงการฝกอบรมทักษะการจัดการกระบวนการไกลเกลี่ขอพิพาท รุนที่ 12 20/12/2564 - 21/12/2564

นางสาวดวงพร จิตตนํ้าใจ

นายประธาน ใจหวัง

นายฑิฆัมพร พลายเผือก

สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
การสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยทัศนคติเชิงบวก 

และการสรางสัมพันธภาพในการทํางาน
22/11/2564

นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณยศ

นางสาวนันทพัทธ นาคะ

นายสุมนัส เชียงอารีย

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
โครงการฝกอบรมเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อปองกันการทุจริตและเผยแพรประมวล 

จริยธรรมขาราชการพลเรือน
22/12/2564 - 23/12/2564

นางโสภา รัตนา

นางศศิชา ศรีงาม

นายสุมนัส เชียงอารีย
นางสมใจ เชาวดี

นางสาวดวงพร จิตตนํ้าใจ

กลุมงานพัฒนาบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน สป.ยธ. ครั้งที่ ๓ หัวขอ การบริหารอารมณอยางมืออาชีพ 11/1/2565 นางสาวกิติญา พิมพดี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน สป.ยธ. ครั้งที่ ๓ หัวขอ เทคนิคการนําเสนองานในยุค 

๔.๐
14/2/2565 นางสาวกิติญา พิมพดี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน สป.ยธ. ครั้งที่ ๓ หัวขอ 

เทคนิคการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
17/3/2565 นางสาวกิติญา พิมพดี

สํานักงานกองทุนยุติธรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูปฏิบัติงานดานกองทุนยุติธรรมในรูป

แบบออนไลน (กิจกรรมที่ ๓ 

การพัฒนาความรูและทักษะดานดิจิทัลสําหรับบุคลากรของกองทุนยุติธรรม)

10/01/2565-11/01/2565

นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณยศ

นางสาวนันทพัทธ นาคะ

นางศศิชา ศรีงาม



สํานักงานกองทุนยุติธรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูปฏิบัติงานดานกองทุนยุติธรรมในรูป

แบบออนไลน (กิจกรรมที่ ๓ 

การพัฒนาความรูและทักษะดานดิจิทัลสําหรับบุคลากรของกองทุนยุติธรรม)

10/01/2565-11/01/2565

นายสุมนัส เชียงอารีย

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน สป.ยธ. ครั้งที่ ๓ 11/1/2565 นายฑิฆัมพร พลายเผือก  Cisco Webex Meetings

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การฝกอบรมหลักสูตร กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

สําหรับเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (DPO) รุนที่ ๑ - ๒ (รูปแบบออนไลน)
09/01/2565 - 11/01/2565

นายสุมนัส เชียงอารีย

นางสาวจิราณี เทศมงคล

การฝกอบรมหลักสูตร กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล สําหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ 

(PDPA for Government Officer)
14/1/2565

นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณยศ

นางสาวนันทพัทธ นาคะ

จังหวัดราชบุรี หลักสูตร ๑ การประเมินสถานะการเปนระบบราชการ ๔.๐ 13/1/2565 นางโสภา รัตนา

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(รูปแบบออนไลน)
24/1/2565 นางสาวดวงพร จิตตนํ้าใจ

จังหวัดราชบุรี หลักสูตร ๒ การพัฒนาที่ปรึกษาในการพัฒนาองคกรสูการเปนระบบราชการ ๔.๐ จํานวน 5 วัน เดือนมกราคม - กุมภาพันธ 65 พ.ต.ท.วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม การฝกอบรมการพัฒนายกระดับมาตรฐานกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 14/2/65 - 15/2/65
นางโสภา รัตนา

Cisco Webex Meetings
นางสาวศุภกร วรรละออ

สํานักงานกองทุนยุติธรรม
กิจกรรมชี้แจงระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

๒๕๖๒
10/3/65 นายวิทยา สุมา ลิงค https://www.shorturl.asia/fkFnz

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน สป.ยธ. ครั้งที่ ๕ 17/3/65

นางสาวจิราณี เทศมงคล

Cisco Webex Meetingsนายฑิฆัมพร พลายเผือก

นายวิทยา สุมา

สํานักงานกองทุนยุติธรรม

โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM : Knowledge Management) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ หัวขอ การเตรียมความพรอม 

กระบวนการยื่นประกันออนไลน 

และการใชหนังสือรับรองแทนการชําระเงินกองทุนยุติธรรมในระบบ อิเล็กทรอนิกส

22/3/65

นายวิทยา สุมา

Cisco Webex Meetings

นางสาวนันทพัทธ นาคะ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองคกร ตามหลักธรรมาภิบาล 22/3/65

นางสาวมณฑาทิพย เสาหงษ

Cisco Webex Meetingsนางศศิชา ศรีงาม

นางสาวชลิตา รุงเรือง



สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
อบรมการออกแบบระบบติดตามและควบคุมกระบวนการทํางาน ภายใตโครงการ 

พัฒนาระบบและกระบวนการทํางานสูองคกรธรรมาภิบาลตอตานการทุจริต
23/3/65

นางโสภา รัตนา

Zoom Meetings
นางสาวศุภกร วรรละออ

นางสาวจิราภรณ จีนบัว

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนดานเทคโนโลยี 

สารสนเทศของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด (รูปแบบออนไลน)
23/3/65 - 24/3/65 นางสาวดวงพร จิตตนํ้าใจ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (DPO) รุนที่ 

3
25/3/65 - 27/3/65 รูปแบบออนไลนผาน Cisco Webex Meeting

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การเขารับการฝกอบรม 

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตร 

การวิเคราะหขอมูลและการใช ประโยชนเพื่อการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร (Data Analytics 

and Utilization for Executives)

28/3/65 - 29/3/65 พ.ต.ท.วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต Cisco Webex Meetings


