
 J  
Justify

NOTES

คานิยม : สุจริต จิตบริการ สานงานยุติธรรม

สอดแทรก บรรจุ วัฒนธรรม

องคกรในโครงการ/กิจกรรม/

การประชุมตางๆ

กิจกรรมสงเสริมการทําความดี

และเ ชิดชูบุคลากรทําความดี

จัดทําวิชาคานิยมและวัฒนธรรม

องคกร สป.ยธ. อิ เ ล็กทรอนิกส

(E-learning)

กิจกรรมสรางสังคม

นวัตกรรม

กิจกรรม

ประกวดภาพถาย

กิจกรรมโหวตผูบริหาร

และบุคลากรในดวงใจ

กิจกรรม 

OPS SUPER FAN

กิจกรรมถอด DNA

วัฒนธรรมองคกร

แผนปฏิบัติการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เปาหมาย : บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองตามวัฒนธรรมองคกรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

  U  
Unity

T 
Trust

I 
 Innovation

S  
Service mind

E
Encourage

c
Challenge & change

แผนงานท่ี 2 การสงเสริม การสราง

ความตระหนักรู วัฒนธรรมองคกร

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   

 (8 โครงการ/กิจกรรม)

แผนงานท่ี 1 กิจกรรมปลูกฝง

วัฒนธรรมองคกร

   สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม                 

(7 โครงการ/กิจกรรม)

กิจกรรมฝกอบรม

ตนกลา วัฒนธรรมองคกร

กิจกรรมพ่ีสอนนอง

กิจกรรมฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

บุคลากรให เ กิดความคิดสรางสรรค

และนวัตกรรม

กิจกรรมรองเพลงประกอบการ

จัดทําวิดีทัศน "เราเปนหน่ึงเดียว"

เผยแพรความรู เ ก่ียวกับวัฒนธรรม

องคกรผานชองทางตางๆ

ประกวดบทละครส้ัน

วัฒนธรรมองคกร

ละครส้ันตามวัฒนธรรม

องคกร สป.ยธ.
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