รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
(รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
------------------------------------------------------------------------------ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมจิตสำนึกในกำรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักควำมพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ มำใช้ในกำรทำงำนและกำรดำเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรในสังกัดยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดนำหลักควำมพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ มำใช้ในกำรทำงำนและกำรดำเนินชีวิต
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมจัดทำบัญชีพัสดุครุภัณฑ์

๒. กิจกรรมบริจำคโลหิต/บริจำคปฏิทิน

ระยะเวลาที่ดาเนินการ
หน่วยงาน งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่รับผิดชอบ ที่ใช้
(ต.ค.–ธ.ค.64) (ม.ค.–มี.ค.65) (เม.ย.–มิ.ย.65) (ก.ค.–ก.ย.65)

การดาเนินการ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

- ครุภัณฑ์ทั้งหมด
3,450 รำยกำร และ
มีครุภณ
ั ฑ์หมดควำม
จำเป็น จำนวน 438
รำยกำร
- วัสดุ 43,486
รำยกำร โดยมีวสั ดุที่
สำมำรถใช้งำนได้
42,520 รำยกำร
และมีวสั ดุที่หมดควำม
จำเป็น จำนวน 966
รำยกำร

- สำรวจและซ่อมแซม
พั ส ดุ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภำพที่
ใช้งำนได้อย่ำงสม่ำเสมอ
- ส ำรวจและจั ด หำ
พัสดุให้เพียงพอต่อกำร
ใช้งำนของหน่วยงำน

สบก

-

ดำเนินกำร
ภำยในเดือน
ธันวำคม
2564

ดำเนินกำรตรวจสอบ
พัสดุตำมบัญชีพัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ประจำปี

บุคลำกรที่เข้ำร่วม
กิจกรรมได้
นำหลักธรรม
ทำงศำสนำ
มำเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงำนอย่ำงมี
คุณธรรมจริยธรรม

สบก.

-

วันที่
9 ธ.ค.2564

บุคลำกรสำนักงำน
กสม.เข้ำร่วมกิจกรรม
จิตอำสำ “รูร้ ักสำมัคคี
รักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนำคุณภำพชีวิต”
บริจำคโลหิตเพื่อ
ถวำยเป็นพระรำช
กุศล เนื่องในวันคล้ำย
วันพระบรมรำช

1 กิจกรรม

2
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

๓. กิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมองค์กร

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

๑ กิจกรรม

เสริมสร้ำงค่ำนิยม
องค์กรของสำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ
และวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์

ระยะเวลาที่ดาเนินการ
หน่วยงาน งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่รับผิดชอบ ที่ใช้
(ต.ค.–ธ.ค.64) (ม.ค.–มี.ค.65) (เม.ย.–มิ.ย.65) (ก.ค.–ก.ย.65)

สบก.

“ดำเนินกำรตลอดทั้งปีงบประมำณ 2565”

การดาเนินการ
สมภพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถ
บพิตร วันชำติ
และวันพ่อแห่งชำติ
5 ธันวำคม 2564
ณ ศูนย์บริกำรโลหิต
แห่งชำติ สภำกำชำดไทย
สำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ
ดำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์
โดยจัดทำโปสเตอร์
รณรงค์ขอควำม
ร่วมมือบุคลำกรงดรับ
ของขวัญ ของกำนัล
หรือสิ่งของตอบแทน
อื่นใดจำกกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่รำชกำรทุก
รูปแบบ (No Gift
Policy)

3
โครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ระยะเวลาที่ดาเนินการ
หน่วยงาน งบประมาณ
การดาเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่รับผิดชอบ ที่ใช้
(ต.ค.–ธ.ค.64) (ม.ค.–มี.ค.65) (เม.ย.–มิ.ย.65) (ก.ค.–ก.ย.65)

4. กิจกรรมลดกำรใช้กระดำษ
และถุงพลำสติก

สมต.

-

5. กิจกรรมประหยัดพลังงำน/วัสดุ
สำนักงำน และใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ

สมต.

-

“ดำเนินกำรตลอดทัง้ ปีงบประมำณ 2565”

อยูร่ ะหว่ำง
ดำเนินกำร

“ดำเนินกำรตลอดทัง้ ปีงบประมำณ 2565”

อยูร่ ะหว่ำง
ดำเนินกำร

4
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
โครงการ/กิจกรรม
6. โครงกำรจัดทำข้อเสนอแนะมำตรกำร
หรือแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งกำรแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือ
คำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
กสม. ได้รับควำมร่วมมือ
ในกำรบูรณำกำรแก้ไข
ปัญหำกำรดำเนินคดี
ล่ำช้ำ อันเกี่ยวเนื่องกับ
กำรอำยัดตัวจำกหน่วย
งำนในกระบวนกำร
ยุติธรรม ทั้งสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
สำนักงำนศำลยุติธรรม
กรมรำชทัณฑ์ สำนัก
กิจกำรงำนยุติธรรมและ
กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงาน งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ ที่ใช้
สกม.

-

7. กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565

สบก.

-

8. กำรจัดทำแผนคุณธรรม ควำมโปร่งใส
และป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565

สบก.

-

ระยะเวลาที่ดาเนินการ

การดาเนินการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 64) (ม.ค.–มี.ค. 65) (เม.ย.–มิ.ย. 65) (ก.ค.–ก.ย. 65)

วันที่ 9 พ.ย.
2564 และ
วันที่ 7 ธ.ค.
2564

“ดำเนินกำรตลอดทัง้ ปีงบประมำณ 2565”

“ดำเนินกำรตลอดทัง้ ปีงบประมำณ 2565”

ดำเนินกำรประชุม
เพื่อรับฟังควำมเห็น
จำกหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
และเสนอร่ำง
รำยงำนให้
คณะทำงำนฯ
และ กสม.
พิจำรณำมีมติ
เมื่อวันที่ 2
มีนำคม 2565
เสนอแนะ
ไปยัง ครม.
และหน่วยงำน
ในกระบวนกำร
ยุติธรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
อยู่ ร ะหว่ ำ ง
ดำเนิ น กำร
สำนักงำน กสม.
ได้จดั ทำแผนพัฒนำ
คุณธรรม ควำม
โปร่งใส และ
ป้องกันกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565

5
โครงการ/กิจกรรม

9. กำรประเมินองค์กรคุณธรรม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

หน่วยงาน งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ ที่ใช้

สบก.

-

ระยะเวลาที่ดาเนินการ

การดาเนินการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 64) (ม.ค.–มี.ค. 65) (เม.ย.–มิ.ย. 65) (ก.ค.–ก.ย. 65)

และได้รำยงำนผล
กำรดำเนินงำน
รอบ 6 เดือนแรก
(1 ตุลำคม 2564
– 31 มีนำคม
2565)
อยูร่ ะหว่ำง
ดำเนินกำรรวบรวม
ข้อมูลกิจกรรม
คำดว่ำจะ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ภำยในเดือน
มิถุนำยน 65

6
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อร่วมกันสร้ำงสังคมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนภำคีเครือข่ำยในกำรดำเนินกำรงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมในสังคม
โครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

หน่วยงาน งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ ที่ใช้

ระยะเวลาที่ดาเนินการ

การดาเนินการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 64) (ม.ค.–มี.ค. 65) (เม.ย.–มิ.ย. 65) (ก.ค.–ก.ย. 65)

10. โครงกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ผ่ำนทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียง

สสค.

800,000

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

11. โครงกำรคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่
มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี
2564

สสค.

200,000

ดำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะทำงำนพิจำรณำ
คัดเลือกบุคคลและ
องค์กรที่มีผลงำนดีเด่น

12. โครงกำรจัดงำนวันสิทธิมนุษยชน
สำกล ๑๐ ธันวำคม 2564

สสค.

500,000

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร

13. โครงกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ
ประชำสัมพันธ์รูปแบบใหม่

สสค.

1,000,000

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร

7
โครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
-

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
-

15. งำนจ้ำงจัดพิมพ์และจัดทำ
อำร์ตเวิร์คจดหมำยข่ำวมุมมองสิทธิ์

-

16. งำนกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
ควำมรู้สิทธิมนุษยชนและสื่อ
ประชำสัมพันธ์เพื่อกำรประชำ
สัมพันธ์องค์กร

-

14. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนัก
ด้ำนสิทธิมนุษยชนผ่ำนกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ

หน่วยงาน งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ ที่ใช้

ระยะเวลาที่ดาเนินการ

การดาเนินการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 64) (ม.ค.–มี.ค. 65) (เม.ย.–มิ.ย. 65) (ก.ค.–ก.ย. 65)

สสค.

2,600,000

ดำเนินกำรประชุม
เตรียมงำนเพื่อกำหนด
เนื้อหำและรูปแบบ
วิธีกำรที่ใช้ในกำร
ฝึกอบรม

-

สสค.

360,000

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร

-

สสค.

500,000

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร

8
โครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

17. โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรมด้ำน
กำรส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
ของศูนย์ศึกษำและประสำนงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค
- กำรประชุมเตรียมกำรเพื่อจัดทำ
แผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนภำรกิจ
ด้ำนกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของศูนย์ศึกษำและ
ประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภำค ภำยใต้โครงกำรขับเคลือ่ น
กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำและ
ประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภำค
18. โครงกำรจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร
วิทยำกรกระบวนกำร (Training of
Trainers) ด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ
เพื่อนำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษำสำหรับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนไปประยุกต์ใช้ เขตพื้นทีภ่ ำค
กลำงและกรุงเทพมหำนคร

-

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
ที่ถูกต้องและเท่ำทัน
เรื่องสิทธิมนุษยชน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
จำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ที่ตอบแบบสอบถำม
ทั้งหมด

หน่วยงาน งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ ที่ใช้
สสค.

200,075

สสค.

311,628

ระยะเวลาที่ดาเนินการ

การดาเนินการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 64) (ม.ค.–มี.ค. 65) (เม.ย.–มิ.ย. 65) (ก.ค.–ก.ย. 65)

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร

วันที่ 2–4
มี.ค. 2565

ดำเนินกำรจัดอบรม
เชิงปฏิบัติกำรวิทยำกร
กระบวนกำร(Training
of Trainers) ด้ำน
สิทธิมนุษยชน เพื่อนำ
คู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษำ
สำหรับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนไป
ประยุกต์ใช้ เขตพื้นที่
ภำคกลำงและ
กรุงเทพมหำนคร
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โครงการ/กิจกรรม
19. โครงกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
สำหรับกลุ่มผู้มีควำมหลำกหลำย
ทำงเพศในกำรเป็นองค์กรร่วมจัดกำร
มอบรำงวัลอรรธนำรีศวร

20. โครงกำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรม
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
-

1 กิจกรรม

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
กำรส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนสำหรับกลุ่ม
ผู้มีควำมหลำกหลำย
ทำงเพศ โดยกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจผ่ำน
เวทีกำรเสวนำ “รำงวัล
อรรธนำรีศวรกับกำร
ขับเคลื่อน เรื่อง สิทธิ
สุขภำพและสังคม
ด้ำนควำมหลำกหลำย
ทำงเพศในสังคมไทย
อย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้
สถำนกำรณ์ โควิ 19”
กำรจัดกิจกรรมรณรงค์
ด้ำนสิทธิมนุษยชนเชิง
รุกที่ทันต่อสถำนกำรณ์
ปัจจุบันส่งผลให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมเชื่อมั่นต่อ กสม.
ที่ดีขึ้น

หน่วยงาน งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ ที่ใช้
สสค.

8,800

สสค.

40,000

ระยะเวลาที่ดาเนินการ

การดาเนินการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 64) (ม.ค.–มี.ค. 65) (เม.ย.–มิ.ย. 65) (ก.ค.–ก.ย. 65)

ดำเนินกำรจัดเสวนำ
“รำงวัลอรรธนำรีศวร
กับกำรขับเคลื่อน
เรื่อง สิทธิ สุขภำพ
และสังคม ด้สนควำม
หลำกหลำยทำงเพศใน
สังคมอย่ำงต่อเนื่อง
ภำยใต้สถำนกำรณ์โค
วิด – 19” ณ ห้อง
เสวนำชัน 6
สำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ
เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม
2564

วันที่
12 ธันวำคม
2564

วันที่ ๑๙ –
๒๓ มกรำคม
๒๕๖๕

ดำเนินกำรจัดเวที
สัมมนำ/สำนเสวนำ
และหรือพื้นที่กำร
รณรงค์ในประเด็นสิทธิ
มนุษยชนตำมนโยบำย
ของคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ
เพื่อสร้ำงเสริม
วัฒนธรรมกำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน (กำรเป็น
องค์กรร่วมกำรจัดงำน
Connect Fest ครั้งที่ ๒
: Social Movement
Week for All เพรำะ
ควำมเหลื่อมล้ำและ
ควำมแตกต่ำง
หลำกหลำยทำให้เรำมำ
พบกัน
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