รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
-------------------------------------สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อหน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ชื่อผู้ประสานงาน นายศรุติพงศ์ จิราดิษพงศ์ นายสุรัตน์ อินทร์ศิริ และนายจิรธัช ชาญเจริญ โทร. 0 2141 3861
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม 16 โครงการ/กิจกรรม
จานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน รวม 4,421,031.34 บาท
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. โครงการสัมมนา “การส่งเสริมคุณธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติ สัมมนา 156 คน
มิชอบสาหรับเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”

-

๔๑,๓๓๐

สบก.
(กทบ.)

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา ผู้เข้าร่วมโครงการ
องค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สัมมนา ๑๙๐ คน

-

โครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ”

๙๑๘,๕๕๑

ผู้เข้าร่วมโครงการ การดาเนินการ 49,004.20
ฝึกอบรม 170 คน จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ของสานักงานฯ
เป็นไปตามกฎหมาย

วันที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค. 61)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖2)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖2)

จัดโครงการ
เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์
2562

สบก.
(กพบ.)

สบก.
(กพด.)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖2)

จัดโครงการ
เมื่อวันที่ 15 –
๑๗ สิงหาคม
2562
จัดโครงการ
เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์
2562

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ” (ต่อ)

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

สบก.
(กบท.)

วันที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค. 61)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖2)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖2)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖2)

รวดเร็ว ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
เกิดความคุม้ ค่า
โปร่งใส ประหยัด
เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้

4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4.1 พิธีสรงน้าพระพุทธรูปและรดน้า
จานวน ๑๕๐ คน
ขอพรเนื่ องในเทศกาลวั นสงกรานต์
ประจาปี พ.ศ. 2562

-

4.2 พิ ธี ส งฆ์ เ นื่ อ งในโอกาสวั น สถาปนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
องค์กร ครบรอบ ๑๘ ปี
จานวน ๒๐๐ คน

-

-

4.๓ พิ ธี ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จานวน ๑๕๐ คน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
28 กรกฎาคม 2562

-

-

จัดกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๒๓
เมษายน 2562
จัดกิจกรรม
เมื่อวันที่ 1๒
กรกฎาคม
2562
จัดกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๒๕
กรกฎาคม
2562

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

5. โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สบก.
(กพบ.)

ผลคะแนน
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ
81.98 คะแนน
6. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง ผู้เข้าร่วมโครงการ
การประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน สัมมนา ๑๐๑ คน
และการบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ
ระดับ B

-

-

๕๘,๑๕๖

7. โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
หั ว ข้ อ การประกาศเกี ย รติ ย ศ สตรี โครงการ 200 คน
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2562

-

8. โครงการประกาศผลรางวัล “อรรธนารีศวร
ประจาปี พ.ศ. 2561

-

๑. รางวัลอรรถนารี
ศวร ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑
จานวน ๖ รางวัล
๒. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ๒๕๐ คน
9. โครงการส่ งเสริ มสิ ทธิ ของกลุ่ มชาติ พั นธุ์ กิจกรรมที่ ๑
และคนไทยพลั ด ถิ่ น (กิ จ กรรมย่ อ ย จานวนผู้เข้าร่วม
๒ กิจกรรม)
โครงการ ๕๕๐
คน
กิจกรรมที่ ๒
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ๙๑ คน

วันที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค. 61)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖2)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖2)

ทั้งปีงบประมาณ 2562

นตส.
จัดโครงการ
เมื่อวันที่ 1๓ –
๑๔ มิถุนายน
2562

491,000

สคส.
จัดโครงการ
เมื่อวันที่ 7
มีนาคม 2562

๒๔,๕๐๐

สสค.
จัดโครงการ
เมื่อวันที่ ๑๒
ธันวาคม 256๑

-

กิจกรรมที่ ๑
๑๘๘,๔๙๐
กิจกรรมที่ ๒
๑๔๑,๒๘๔.๘๐

สสค.
กิจกรรมที่ ๑
จัดโครงการ
เมื่อวันที่ ๑ - ๒
ธันวาคม 256๑

กิจกรรมที่ ๒
จัดโครงการ
เมื่อวันที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ - ๒
มีนาคม 256๒

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖2)

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

10. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล
10 ธันวาคม ประจาปี 256๑
11. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้
สิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

12. โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ๕๕๕ คน

-

๑,๒๕๐,๐๐๐

ผลสาเร็จ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สสค.

วันที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค. 61)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖2)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖2)

จัดโครงการ
เมื่อวันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๖๑
เสริมสร้าง
500,000
จิตสานึกในการ
ยึดมั่นคุณธรรม
จริยธรรมในการ
เคารพสิทธิ
มนุษยชนให้แก่
สาธารณชนและ
สังคมไทย
ส่งเสริมความ
900,000
ตระหนักและ
ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนให้แก่
สาธารณชน
อันนาไปสู่
การเคารพสิทธิ
มนุษยชน
ในสังคมไทย
ให้มากขึ้น

สสค.
ทั้งปีงบประมาณ 2562

สสค.
ทั้งปีงบประมาณ 2562

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖2)

หมายเหตุ

สรุปผลที่ได้จากการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
 จานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจานวนรวม 2,563 คน
 จานวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสาคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 10 แห่ง
 จานวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 10 แห่ง
 จานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 265 คน

