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ความเปนมา
เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนชองทางสําคัญในการประชาสัมพันธ
และใหขอมูลเรื่องการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุ ษยชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ กับประชาชน
หนวยงาน และองคกรตางๆ ปจจุบันการสงขอมูลจากสํานัก/กลุมงานตางๆ เปนไปในลักษณะการทําบันทึก
เปนทางการ หรือสงทาง Line หรือสงอีเมล หรือนําไฟลมาใหดวยตนเอง หรือสํานักกลุมงานนั้นๆ ลงเว็บไซต
ดวยตนเอง ทําใหขาดระบบที่ชัดเจน ดังนั้นเพื่อใหการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตมีความเปนระบบ
และมาตรฐาน สํานักวิจัยและวิชาการเห็นควรจัดทําแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน กลไกการกํากับติดตามอยางเปน
ระบบและนิยามรายละเอียดหัวขอตางๆ ในเว็บไซต เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน
เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อกําหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ (สํ า นั ก งาน กสม.) ที่ URL: www.nhrc.or.th สํ า หรั บ ผู มี ห น า ที่
รับผิดชอบในการใหขอมูลและผูรับผิดชอบของแตละสํานัก/กลุมงาน ใหเปนรูปแบบและทิศทางเดียวกัน
2. เพื่ออธิบายรายละเอียดหัวขอตางๆ ในเว็บไซตใหผูรับผิดชอบการนําขอมูลเผยแพรผานเว็บไซต มี
ความเขาใจและลงขอมูลในเว็บไซตไดอยางถูกตอง
คําจํากัดความ
ผูรับผิดชอบขอมูล/เจาของขอมูล หมายถึง เจาหนาที่ผูจัดทําขอมูลหรือเปนเจาของขอมูลหรือไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหทําหนาที่จัดหาและรวบรวมขอมูลภายในหนวยงานของตนเอง โดยผูรับผิดชอบ
ขอมูล/เจาของขอมู ลนี้ตองทําหนาที่กํากับ ดูแล ตรวจสอบใหขอมูลมีความครบถวน ถูกตอง สมบู รณ และ
เชื่อถือไดของขอมูลทุกครั้ง กอนที่จะสงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักวิจัยและวิชาการ
เพื่อขอใหนําขอมูลเผยแพรบนเว็บไซตสํานักงาน กสม.
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลเผยแพรผานเว็บไซต หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
รั บ ผิ ด ชอบในการนํ าข อ มู ล เผยแพร ผ านเว็ บ ไซต สํ านั ก งาน กสม. โดยผู รั บ ผิ ด ชอบการนํ าข อ มู ล เผยแพร
ผานเว็บไซตนจี้ ะตองตรวจทานขอมูลใหมคี วามครบถวน สมบูรณ กอนจะเผยแพรผานเว็บไซตสํานักงาน กสม.
ประเภทขอมูล
ขอมูล หมายถึง ตัวอักษร เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ไฟลเอกสาร แหลงเชื่อมโยง ที่ตองการนําไป
เผยแพรผานเว็บไซต มีการแบงขอมูลตามชนิดและนามสกุลของขอมูลดังนี้
1. ขอมูลตัวอักษร / ไฟลเอกสาร ไดแก ตัวหนังสือ ตัวเลข และสัญลักษณ ไฟลขอมูลประเภทนี้
เชน .pdf / .txt / .doc /.docx / .xls /.xlsx / .ppt /.pptx เปนตน
2. ขอมูลภาพ ไดแก ภาพกราฟกตาง ๆ และภาพถายจากกลองดิจิทัล ไฟลขอมูลประเภทนี้ เชน
.png / .bmp / .gif / .tiff / .jpg / .jpeg เปนตน
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3. ขอมูลเสียง ไดแก เสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงเพลง ไฟลขอมูลประเภทนี้ เชน .mp3 / .aac /
.wma / .wav เปนตน
4. ขอมูลภาพเคลื่อนไหว ไดแก ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร คลิปวิดีโอ ไฟลขอมูลประเภทนี้ เชน
.avi / .mp4 / .wmv / .mov / .vob / .mpg เปนตน
5. ขอมูลแหลงเชื่อมโยง ไดแก ตัวชี้แหลงขอมูลในอินเตอรเน็ต (ยูอารแอล: URL) ไฟลขอมูลประเภทนี้
เชน .php / .html / .aspx เปนตน
ลักษณะขอมูล
1. ขอมูลทั่วไป เปนขอมูลที่สามารถนําขึ้นเว็บไซตไดทันที หรือเปนขอมูลที่มีลักษณะสามารถคนหา
ไดทั่วไปในเว็บไซตอื่น รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่มีการประกาศใชแลว
2. ขอมูลสําคัญ เปนขอมูลที่ตองผานการพิจารณาอนุญาตกอนเผยแพรนําขึ้นเว็บไซต มีลักษณะ
เปนขอมูลที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือเปนขอมูลที่มีความออนไหว และอาจมีผลกระทบตอองคกรหรือเปนการละเมิด
สิทธิสวนบุคคล หรือมีการอางอิงบุคคลอื่น องคกรอื่นหรือสถานที่ตางๆ รวมถึงขอมูลอื่นๆ ที่เห็นวามีความสําคัญ
แบงการพิจารณาออกเปน 3 ประเภท
ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงานที่เปนเจาของขอมูล
ข อมู ล ประเภทนี้ เป น ข อมู ล ข าวสารที่ ส ามารถเป ด เผยได หรือ ข อ มู ล ที่ ร ะบุ ไว ต าม
ระเบี ย บสํ านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห งชาติ ว าด ว ยข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ. 2555
โดยสํานั ก/กลุมงานที่ เป นเจ าของขอมูล นั้น ๆ ตองพิ จ ารณาความเหมาะสมครบถวน ถูกตอง สมบู รณ และ
เชื่ อ ถื อ ได ข องข อ มู ล ก อ นส งให ศู น ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ เผยแพร ขึ้ น เว็ บ ไซต ได แ ก
ขาวประชาสัมพันธ ขาว กสม. รายงานการขอซื้อขอจาง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา เปนตน
ประเภท 2 ต อ งผ า นการพิ จ ารณาจากสํ า นั ก /กลุ ม งานที่ เป น เจ า ของข อ มู ล และต อ งผ า น
การพิจารณาจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ข อ มู ล ประเภทนี้ เ ป น ข อ มู ล ข า วสารที่ สํ านั ก /กลุ ม งานที่ เป น เจ าของข อ มู ล นั้ น ๆ
ตองพิจารณาความเหมาะสมครบถวน ถูกตอง สมบูรณ และเชื่อถือไดของขอมูล และตองผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการข อ มู ล ข าวสารของราชการ สํ านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห งชาติ เพื่ อพิ จ ารณา
การเผยแพรกอนสงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยแพรผานเว็บไซต
ประเภท 3 ต อ งผ า นการพิ จ ารณาจากสํ า นั ก /กลุ ม งานที่ เป น เจ า ของข อ มู ล และต อ งผ า น
การพิจารณาจากคณะทํางานสื่อสารองคกรหรือที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดานบริหาร
หรือคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ข อ มู ล ประเภทนี้ เ ป น ข อ มู ล เฉพาะหรื อ ข อ มู ล มี ค วามสํ า คั ญ เป น พิ เ ศษ ต อ งผ า น
การพิจารณาจากคณะทํางานสื่อสารองคกร หรือที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดานบริหาร
หรือคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ กอนสงให ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนําขึ้นเว็บไซต เชน ขอมูลที่
คณะทํ างานสื่ อ สารองค ก รหรื อ คณะอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อง เป น ผู จั ด ทํ าข อมู ล หรื อได รั บ มอบหมายให พิ จารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมขอมูล เปนตน
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ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตสํานักงาน กสม.
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมเนื้อหาขอมูลที่ตองการเผยแพรผานเว็บไซตสํานักงาน กสม.
เจ าของเรื่อง (ผูรับ ผิ ด ชอบข อมู ล /เจ าของขอมู ล ) หรือเจ าหน าที่ ผู จัด ทํ าข อมู ล หรื อ
เป น เจาของข อมู ล หรือผู ที่ไดรั บ มอบหมายจากผูบั งคั บ บั ญ ชาให ทําหน าที่ จั ด หาและรวบรวมเนื้ อหาข อมู ล
ที่ตองการเผยแพรผานเว็บไซตสํานักงาน กสม. โดยเจาของเรื่องจะตองคํานึงถึงรายละเอียดดังนี้
1) ควรเลือกใชคําอธิบายหรือคําบรรยายเนื้อหาที่มีความเหมาะสม ครบถวน ถูกตอง
สมบูรณ และเชื่อถือได
2) ข อ ความ เสี ย ง ภาพ ภาพเคลื่ อ นไหว ที่ นํ า มาใช จ ะต อ งไม ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
หากจําเปนตองนํามาเผยแพรผานเว็บไซตใหระบุแหลงที่มาของขอมูลอางอิงแนบทายประกอบรายละเอียด
3) ตองปฏิบั ติต ามพระราชบั ญญั ติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร
พ.ศ. 2550 และพระราชบั ญ ญั ติ ว าด ว ยการกระทํ าความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560
อยางเครงครัด เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4) เจาของเรื่องตองพิจารณาและรับผิดชอบลิขสิทธิ์ของขอมูลที่จะสงใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารนํ าขึ้ น เว็ บ ไซต กรณี พ บว า มี ก ารละเมิ ด ลิ ขสิ ท ธิ์ ศู น ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดยออม อันเกิดจากการเผยแพร
ขอมูลผานเว็บไซต
ขั้นตอนที่ 2 ผูบังคับบัญชาอนุมัติรับรองขอมูล
เจ า ของเรื่ อ งนํ า ข อ มู ล ที่ ต อ งการเผยแพร เสนอต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของตนเอง
โดยผูบังคับบัญชาตองพิจารณาวาเปนไปตามขั้นตอนที่ 1 และลงนามอนุมัติรับรองขอมูลกอนสงขอมูลดังกลาว
ใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตสํานักงาน กสม.
ขั้นตอนที่ 3 สงขอมูลใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เจาของเรื่องสงขอมูลใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะผานเว็บ ไซต โดยจั ดทํ าเป น หนั งสื อทางการถึงผูอํานวยการสํานั กวิจัย และวิช าการ หรือกรอก
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต ในกรณีขอมูลเผยแพรมีไฟลแนบ สามารถสงไฟล
แนบไดผานชองทาง ดังนี้
1) นํามาใหที่ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวยตนเอง
2) สงผานอีเมล webmaster@nhrc.or.th (เบอรติดตอ โทร. 13887 หรือ 13896)
3) สงผานกลุม Line “@ขาว กสม. ลงเว็บ”
ทั้งนี้ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะพิจารณาและมอบให
เจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการตรวจทานความครบถวน ถูกตอง สมบูรณของ
ขอมูลอีกครั้งกอนจะเผยแพรผานเว็บไซตสํานักงาน กสม.
ในกรณี ที่ เจ าของเรื่ อ งประสงค จ ะนํ า ข อ มู ล เผยแพร ผ า นเว็ บ ไซต สํ า นั ก งาน กสม.
ดวยตนเอง เจ าของเรื่องจะต องเป น ผู ที่ไดรับ มอบหมายจากผูบั งคั บ บั ญชาของสํานั ก/กลุมงานให ทําหน าที่
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต โดยติดตอประสานงานกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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เพื่ อ กรอกแบบฟอร ม ขอรหั ส ผ า นเข า ระบบเว็ บ ไซต เพื่ อ นํ า ข อ มู ล เผยแพร ผ า นเว็ บ ไซต ด ว ยตนเอง
โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมอบรหัสผูใชงาน (Username) รหัสผาน (Password) และ
คูมือการนําขอมูลเผยแพรผานเว็บไซตใหผูใชงาน
ขั้นตอนที่ 4 บันทึกขอมูลเผยแพรตอสาธารณะผานเว็บไซตสํานักงาน กสม.
เจาหน าที่ ศูน ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ ได รับ มอบหมายให ทํ าหน าที่
เผยแพร ข อ มู ล ต อ สาธารณะผ า นเว็ บ ไซต จ ะดํ า เนิ น การบั น ทึ ก ข อ มู ล ในระบบเว็ บ ไซต สํ า นั ก งาน กสม.
เพื่อเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
การติดตามขอมูลเพื่อนํามาเผยแพรผานเว็บไซต
1. เจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รับผิดชอบการดูแลเว็บไซตสํานักงาน กสม.
ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลในเว็บไซตสํานักงาน กสม. และรายงานตอผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหทราบ
2. ในกรณี พ บข อ มู ล ล า สมั ย หรื อ ไม เ ป น ป จ จุ บั น ให เ จ า หน า ที่ ศู น ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารดําเนินการติดตามทวงถามขอมูล โดยวิธีดังนี้
2.1 ติดตอประสานงานกับสํานัก/กลุมงานที่รับผิดชอบเนื้อหาขอมูลนั้นๆ เพื่อขอขอมูล
2.2 ทําหนังสือทางการถึงสํานัก/กลุมงานที่รับผิดชอบเนื้อหาขอมูลนั้นๆ เพื่อขอขอมูล
2.3 รายงานรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อทราบ
2.4 วิธีการอื่นๆ
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ชื่อสํานัก/กลุมงาน : ..............................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป : ........................................................................................................................................................
หัวขอ : ……............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารไฟลแนบ) :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
เหตุผลในการขอเผยแพรขอมูล : ……..………………………………………………………….………………………………………..…
...............................................................................................................................................................................
แหลงเชื่อมโยงภายนอก (Link URL) :……..……………………………………………………….………………………………………
...............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : ……………………………………………………………..………………..………………………………………………………....
...............................................................................................................................................................................
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล
ผูอ นุมัติรับรองขอมูล
ลงชื่อ................................................................
ลงชื่อ................................................................
(......................................................................)
(......................................................................)
ตําแหนง...........................................................
ตําแหนง...........................................................
วันที.่ .......เดือน............................พ.ศ.............
วันที.่ .......เดือน............................พ.ศ.............
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร
ลงชื่อ................................................................
(......................................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที.่ .......เดือน............................พ.ศ.............

ดําเนินการเผยแพรแลวเสร็จ
ลงชื่อ................................................................
(......................................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที.่ .......เดือน............................พ.ศ.............
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รายละเอียดขอมูลในเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

1. ขาว
1.1 ขาว กสม. (Activities News)
หมายถึง
ขาวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ไปรวมกิจกรรมตางๆ
เชน การเขารวมประชุม สัมมนา เสวนา เวทีตาง ๆ การลงพื้นที่ เปนตน
และขาวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร/ ขอมูลภาพ/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล รายวัน
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานสารนิเทศ สํานักสงเสริมและประสานงานเครือขาย
1.2 ขาวประชาสัมพันธ (Public relations) / ขาวสํานักงาน กสม.
หมายถึง
1. ขาวประชาสัมพันธที่หนวยงานไปรวมกิจกรรมที่สําคัญตาง ๆ เชน
- ขาวเลขาธิการ กสม. / รองเลขาธิการ กสม. ไปรวมงาน
- ขาวลงนามขอตกลงกับองคกรตาง ๆ (MOU)
- ขาวประชาสัมพันธจัดงาน เปนตน
2. ประกาศประชาสัมพันธของหนวยงาน เชน
- ขาวที่มีผูมารองเรียนที่สํานักงาน กสม.
- ขาวประเมินผลงานขาราชการ เปนตน
3. กฎหมายใหมที่มีการประกาศใช เชน
- พระราชบัญญัติ
- กฎหมายใหม ๆ ที่เพิ่งมีผลบังคับใช เปนตน
4. ขาวประชาสัมพันธ และขาวสํานักงาน กสม. อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร/ ขอมูลภาพ/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล รายวัน
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานสารนิเทศ สํานักสงเสริมและประสานงานเครือขาย
และทุกสํานัก / ทุกกลุมงาน

8
1.3 ขาวดานสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและตางประเทศ (News on human rights)
หมายถึง
ขาวดานสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
(นํามาจากระบบ Newscenter และเว็บไซตสํานักขาวตาง ๆ )
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร/ ขอมูลภาพ/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล รายวัน
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักวิจัยและวิชาการ
1.4 ขาวจัดซื้อจัดจาง
หมายถึง

ขาวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เชน
- การจัดซื้อจัดจาง
- ประกาศเชิญชวน ไดแก ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา
- ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา ไดแก ประกาศผูชนะการเสนอ
ราคา ประกาศผลการเปดซองสอบราคา
- ประกาศราคากลาง ไดแก ตารางแสดงวงเงินที่ไดรับการจัดสรรฯ
และขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของงานฯ
- ประกาศยกเลิก ไดแก ประกาศยกเลิกการสอบราคา ประกาศ
ยกเลิกการประกวดราคา
- ประกาศเปลี่ยนแปลง ไดแก ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศจัดซื้อ
จัดจางตาง ๆ เชน ประกาศเรื่องขยายกําหนดวันขอรับเอกสาร
สอบราคาและยื่นซองสอบราคาและเลื่อนวันเปดซองสอบราคาซื้อ
- ประกาศรางTOR / รางเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)
- สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายเดือน (สขร.1) ไดแก สรุปผล
การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (สขร.1) เปนรายเดือน
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง (ประจําปงบประมาณ) ไดแก
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ...
(ปละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนตุลาคมของทุกป)
- แผนการจัดซื้อจัดจาง ไดแก ตารางแสดงการจัดซื้อจัดจางของงานที่
มีวงเงินมากกวา 500,000 บาท (ตองมีการประกาศแผนกอนมีการ
ซื้อจาง)
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจาง ไดแก แบบรายงาน
ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจาง เปนรายไตรมาส
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ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
1.5 ขาวสมัครงาน
หมายถึง

ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

(ปละ 4 ครั้ง) เปนตน
ขอมูลตัวอักษร / ไฟลเอกสาร
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
เมื่อมีขาว / รายเดือน
ไมมี
กลุมงานพัสดุ สํานักบริหารกลาง
ขาวรับสมัครงาน/รับโอน โดยเปนขอมูลขาวพรอมรายละเอียด
และไฟลเอกสารประกาศ เชน
- ประกาศรับสมัครขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง
- ประกาศรับโอนขาราชการ เปนตน
และขาวสมัครงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ขอมูลตัวอักษร / ไฟลเอกสาร
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
เมื่อมีขอมูล
ไมมี
กลุมงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารกลาง

1.6 ปฏิทินกิจกรรม (Event calendar)
หมายถึง
ตารางปฏิบัติภารกิจงานที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและ
ผูบริหารเขารวมประชุม หรือลงพื้นที่หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยจัดทําสรุปรายละเอียดภารกิจงานสั้น ๆ
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร / ขอมูลภาพ
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล รายวัน
หัวขอภาษาอังกฤษ
ไมมี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานสารนิเทศ สํานักสงเสริมและประสานงานเครือขาย
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1.7 ตัววิ่งขอมูลประชาสัมพันธ
หมายถึง
ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

ขอมูลอักษรตัววิ่งที่ใชเปนชองทางเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ตองการ
ประชาสัมพันธ เชน ประกาศและรับสมัครตาง ๆ เปนตน
ขอมูลตัวอักษร / แหลงเชื่อมโยง
ขอมูลทั่วไป
เมื่อมีขอมูลที่ตองการประชาสัมพันธเปนกรณีพิเศษ
ไมมี
ทุกสํานัก / ทุกกลุมงาน

2. เกี่ยวกับเรา (About us)
2.1 คณะกรรมการ (The Commission)
2.1.1 ความเปนมาคณะกรรมการฯ (Background and History)
หมายถึง
ความเปนมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทุกชุด
ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล

ขอมูลตัวอักษร / ไฟลเอกสาร
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง

หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

มี
กลุมงานอํานวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

2.1.2 อํานาจหนาที่ (Mandates)
หมายถึง
สถานะและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเปนเนื้อหารายละเอียด
โดยสรุป
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร / ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

ขอมูลทั่วไป
เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
มี
กลุมงานอํานวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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2.1.3 ประวัติคณะกรรมการ (Profiles of Commissioners)
หมายถึง
ประวัติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทุกชุด โดยมีเนื้อหา
รายละเอียดพรอมภาพคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร / ขอมูลภาพ
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล

ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง

หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

มี
กลุมงานอํานวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

2.1.4 วิสัยทัศน พันธกิจและแผนยุทธศาสตร (Vision, Mission and Strategic Plans)
หมายถึง
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- แผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. XXXX
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลทั่วไป
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร สํานักบริหารกลาง
2.1.5 ตราสัญลักษณและความหมาย (NHRCT Logo and Its Meaning)
หมายถึง
ภาพตราสั ญลักษณ ของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแหงชาติ และ
ข อ มู ล อธิ บ ายความหมายภาพตราสั ญ ลั ก ษณ ข องคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร / ขอมูลภาพ
ลักษณะขอมูล
ขอมูลทั่วไป
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักวิจัยและวิชาการ
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2.2 คณะอนุกรรมการ (Sub-Committees)
2.2.1 โครงสรางคณะอนุกรรมการ (Structure)
หมายถึง
แผนผั ง โครงสร า งคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต า ง ๆ ในคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประเภทขอมูล
ขอมูลภาพ
ลักษณะขอมูล
ขอมูลทั่วไป
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานอํานวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
2.2.2 คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ (List of Sub-Committees)
หมายถึง
1. คําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง แตงตั้ง / แกไข
คําสั่งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดตาง ๆ
2. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง
มอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่อนุกรรมการ / เลขานุการ /
ผูชวยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการตาง ๆ
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลทั่วไป
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ
ไมมี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานอํานวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
2.3 สํานักงาน (The Office)
2.3.1 โครงสรางสํานักงานฯ (Structure)
หมายถึง
แผนผังโครงสรางสํานักงาน กสม.
ประเภทขอมูล
ขอมูลภาพ
ลักษณะขอมูล
ขอมูลทั่วไป
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

มี
สํานักบริหารกลาง
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2.3.2 ผูบริหาร (Executive Officials)
หมายถึง
เลขาธิ ก าร กสม. (พร อ มประวั ติ ) รองเลขาธิ ก าร กสม. ที่ ป รึ ก ษา
สํานักงาน กสม. ผูตรวจการสิทธิมนุษยชนและผูอํานวยการสํานักตาง ๆ
ประกอบดวย ชื่อ ประวัติ (เฉพาะเลขาธิการ กสม.) พรอมภาพผูบริหาร
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร / ขอมูลภาพ
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
สํานักบริหารกลาง
2.3.3 ประกาศการแบงสวนราชการ
หมายถึง
ประกาศคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห งชาติ เรื่ อง การแบ งส ว น
ราชการภายใน และกํ าหนดอํ านาจหน าที่ ของส วนราชการในสั งกั ด
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. xxxx
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลทั่วไป
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ
ไมมี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
สํานักบริหารกลาง
สํานักกฎหมายและคดี
2.3.4 ระเบียบและประกาศ กสม.
หมายถึง
ระเบียบและประกาศตาง ๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

ขอมูลตัวอักษร/ ไฟลเอกสาร
ขอมูลทั่วไป
เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ไมมี
สํานักกฎหมายและคดี
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2.3.5 แผนปฏิบัติการประจําป
หมายถึง
ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
2.3.6 มาตรฐานทางจริยธรรม
หมายถึง
ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ขอมูลทั่วไป
รายป
ไมมี
กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร สํานักบริหารกลาง
มาตรฐานทางจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและ
เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ขอมูลทั่วไป
เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ไมมี
สํานักบริหารกลาง

2.3.7 ตราสัญลักษณและความหมาย (NHRCT Logo and Its Meaning)
หมายถึง
ภาพตราสัญลักษณของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พรอมคําอธิบายความหมายภาพตราสัญลักษณของ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร / ขอมูลภาพ
ลักษณะขอมูล
ขอมูลทั่วไป
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ

มี

หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักวิจัยและวิชาการ
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2.4 ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
หมายถึง
ข อ มู ล รายชื่ อ ผู เ ชี่ ย วชาญ และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ค ณ ะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติขึ้นทะเบียนเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ คณะอนุ ก รรมการและ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล

ขอมูลทั่วไป
เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง

หัวขอภาษาอังกฤษ

ไมมี

หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

สํานักกฎหมายและคดี

3. ผลการดําเนินงาน (NHRCT Work)
3.1 ขอมูลสถิติที่นาสนใจ (Statistical Information)
3.1.1 จํานวนเรื่องรองเรียน (Statistical Information on Complaints)
หมายถึง
ขอมูลสถิติการรับเรื่องรองเรียนและสถิติอื่น ๆ ดานสิทธิมนุษยชน
ที่สําคัญ เชน
1. ตารางสถิติการรับเรื่องรองเรียนรายเดือนปปจจุบัน (Monthly
complaints received) จําแนกไดดังนี้
- ตามพื้นทีเ่ กิดเหตุ
- ตามสถานภาพที่เกี่ยวของกับการละเมิด
- ตามพฤติกรรมการละเมิด
- ตามประเภทสิทธิที่ถูกละเมิด
2. ตารางสถิติการรับเรื่องรองเรียนรายป (ป 2553 – ปปจจุบัน)
(Yearly complaints received) จําแนกไดดังนี้
- จํานวนเรื่องที่มีการรองเรียน (จํานวนเรื่องที่มีการรองเรียนวา
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือ
เปนเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรใหมีการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน)
- จํานวนการจัดทํารายงานการตรวจสอบ
- จํานวนการประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชน
3. ตารางสถิติอื่น ๆ ดานสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ (Other statistics)
เปนตน
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร/ ขอมูลภาพ/ ไฟลเอกสาร
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ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
รายเดือน / รายป
มี
สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน

3.1.2 การติดตามการดําเนินงานตามมาตรการแกไขที่นาสนใจ
หมายถึง
ขอมูลการติดตามการดําเนินงานตามมาตรการแกไขที่นาสนใจ เชน
1. ตารางสถิติผลการติดตามการดําเนินงานตามรายงาน
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
2. บันทึกแจงผลการดําเนินการติดตามรายงานผลการตรวจสอบ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนตน
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร/ ขอมูลภาพ/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/
กลุมงานที่เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล รายเดือน
หัวขอภาษาอังกฤษ
ไมมี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน
กลุมงานติดตามและสารบบสํานวน
3.2 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Investigation Reports)
หมายถึง
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ดสิ ทธิมนุ ษยชนของคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห งชาติ ที่ น าสนใจ เฉพาะรายงานที่ มี ม าตรการใน
การแกไขหรือขอเสนอแนะ แบงออกเปน
1. มีมาตรการการแกไขปญหา
2. มีมาตรการการแกไขปญหาและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4. มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอปรับปรุงกฎหมาย
5. มีมาตรการการแกไขปญหา ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ขอเสนอปรับปรุงกฎหมาย
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
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หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

รายเดือนหรือเมื่อมีขอมูล
มี
สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน
กลุมงานติดตามและสารบบสํานวน

3.3 เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอบังคับตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(Remedial Measures Policy and Law)
หมายถึง
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เสนอตอคณะรัฐมนตรี (Policy Recommendations) และขอเสนอใน
การปรับปรุงกฎหมายที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอตอ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี (Recommendations on the Revision
of Laws) เชน รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือ
ขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย หนังสือรายงานผลการพิจารณาฯ
ประธาน กสม. กราบเรียนนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญผลการ
เสนอรายงานผลการพิจารณาฯ เปนตน
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงานที่
เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อจัดทํารายงานและสงหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีแลวเสร็จ
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย สํานักวิจัยและวิชาการ
3.4 การศึกษา / การวิจัย (Research Papers)
หมายถึง
ขอมูลรายงานการศึกษาวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห งชาติ เช น เอกสารรายงานการศึ กษาวิ จั ยฉบั บสมบู รณ บทคั ดย อ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร เปนตน
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อมีรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานวิจัยสิทธิมนุษยชน สํานักวิจัยและวิชาการ
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3.5 รายงานดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (International Human Rights Affairs)
หมายถึง
ขอมูลรายงานดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ เชน
1. รายงานคูขนานตามพันธกรณีระหวางประเทศ (Alternative
reports) อนุสัญญา กติการะหวางประเทศตาง ๆ
2. รายงานตามกระบวนการ UPR (Universal Periodic Review)
(ออกรายงานทุก 4 ป)
3. รายงานกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน /
ผลการประชุ มอื่ น ๆ (Outcomes of International Conferences)
เช น การประชุมประจําป ของ APF (ประชุมใหญ ปล ะ 1-2 ครั้ง)
สรุ ป ผลการประชุ ม ICC Bureau การประชุ ม ICC General
Meeting เปนตน
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงานที่
เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อมีขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
3.6 รายงานประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย (Situations reports)
หมายถึง
รายงานประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยฉบับสมบูรณ
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงานที่
เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล ปละครั้ง เมื่อจัดทํารายงานฯ แลวเสร็จ
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานประเมินและรายงานสถานการณสิทธิมนุษยชน
สํานักวิจัยและวิชาการ
3.7 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป (Annual Reports)
หมายถึง
รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. XXXX
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
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หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
3.8 กสม. กับเหตุการณสําคัญ
หมายถึง

ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล

ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

ปละครั้ง เมื่อจัดทํารายงานฯ แลวเสร็จ
มี
กลุมงานประเมินและรายงานสถานการณสิทธิมนุษยชน
สํานักวิจัยและวิชาการ
ข อ มู ล เอกสารเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ของคณ ะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติที่เผยแพรตอสื่อมวลชนและสาธารณะ เชน
- แถลงการณ (Statements)
- ขาวแจก (Press Releases)
- จดหมายเปดผนึก (Open Letters)
- คําชี้แจงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนตน
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ประเภท 3 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงานที่เปนเจาของ
ขอมูลและผานการพิจารณาจากคณะทํางานสื่อสารองคกรหรือที่
ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดานบริหาร หรือ
คณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เมื่อ กสม. มีทาทีตอเหตุการณสําคัญ
มี
กลุมงานสารนิเทศ สํานักสงเสริมและประสานงานเครือขาย

3.9 รางวัลนักสิทธิมนุษยชนดีเดน (Human Rights Defenders Award)
หมายถึง
รางวัลบุคคลและองคกรที่มีผลงานดีเดน ดานการสงเสริม ปกปอง
และคุมครองสิทธิมนุษยชนประจําป ประกอบดวย ขอมูลรายชื่อ
ภาพถาย และผลงานสรุปยอของบุคคลและองคกรไดรับรางวัล
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร/ ขอมูลภาพ/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล รายป หลังจากมีการประกาศรางวัลฯ
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
สํานักสงเสริมและประสานงานเครือขาย
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3.10 มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดานบริหาร
หมายถึง
สรุ ป มติ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ด า นการบริ ห าร
จากการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประจําสัปดาห
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ประเภท 3 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงานที่เปนเจาของ
ข อ มู ล และผ า นการพิ จ ารณาจากคณะทํ า งานสื่ อ สารองค ก รหรื อ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห งชาติ ด านบริ ห าร หรื อ
คณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล รายสัปดาห
หัวขอภาษาอังกฤษ
ไมมี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานอํานวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
3.11 สรุปผลการประชุม / สัมมนา / เวทีทางวิชาการ / ระดมความเห็น / การฝกอบรม
(Summary of Meetings, Conferences, seminars, academic forums etc.)
หมายถึง
บทสรุปสาระสําคัญ ผลการประชุม / สัมมนา / เวทีทางวิชาการ /
ระดมความเห็ น / การฝ ก อบรมทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ
ที่ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ เข า ร ว มหรื อ ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชนจั ด งานหรื อ ที่บุ คลากรของสํ านั กงาน
กสม. เห็ น ว า สํ า คั ญ เป น ประโยชน ต อ สํ า นั ก งาน กสม. ควรมี
การเผยแพรใหไดรับทราบ
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อมีขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
ทุกสํานัก/กลุมงาน
3.12 บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)
หมายถึง
บั นทึ กข อตกลงความรวมมื อ ดานสิ ทธิมนุ ษยชนของคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห งชาติ / สํ านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แหงชาติ กับหนวยงาน / องคกรตาง ๆ
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
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เมื่อมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

ไมมี
กลุมงานประสานงานเครือขาย
สํานักสงเสริมและประสานงานเครือขาย

4. ความรูดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Knowledge)
4.1 กฎหมายดานสิทธิมนุษยชน (Domestic Laws on Human Rights)
หมายถึง
ขอมูลความรูกฎหมายดานสิทธิมนุษยชน เชน
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (Constitution of the
Kingdom of Thailand)
- พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา (Acts/Decrees) เปนตน
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลทั่วไป
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อขอมูลมีการเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
สํานักกฎหมายและคดี
4.2 สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (International Human Rights Affairs)
4.2.1 หลักการปารีส (Paris Principles)
หมายถึง
หลั ก การว า ด ว ยสถานะและหน า ที่ ข องสถาบั น แห ง ชาติ เ พื่ อ
การคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน (Paris Principles)
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล

ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
เมื่อขอมูลมีการเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง

หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

มี
สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

4.2.2 พันธกรณีระหวางประเทศ (International Obligations)
หมายถึง
ขอมูลสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี
จํานวน 7 ฉบับ (รวมถึง พิธสี ารเลือกรับ) ไดแก
1. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of
the Child - CRC)
2. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก
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รูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination Against Woman - CEDAW)
3. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights - ICCPR)

ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

4. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economics,
Social and Cultural Rights - ICESCR)
5. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติใน
ทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination - CERD)
6. อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษ
ที่โหดรายไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment - CAT)
7. อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ (Convention on the
Rights of Persons with Disabilities - CRPD)
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงานที่
เปนเจาของขอมูล
เมื่อขอมูลมีการเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง
มี
สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

4.2.3 แนวปฏิบัติ มาตรฐานและกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
(International human rights instruments)
หมายถึง
แนวปฏิบัติ มาตรฐานและกฎหมายระหวางประเทศดาน
สิทธิมนุษยชน เชน แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศในดานตางๆ เปนตน
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
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ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

เมื่อขอมูลมีการเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง
ไมมี
สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

4.2.4 กรอบความรวมมือระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน (International Human Rights Frameworks)
4.2.4.1 กรอบความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(South-East Asia National Human Rights Institutions Forum : SEANF)
หมายถึง
เอกสารกรอบความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล

ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงานที่
เปนเจาของขอมูล
เมื่อขอมูลมีการเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง

หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

มี
สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

4.2.4.2 กรอบความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
(Asia –Pacific Forum of National Human Rights Institutions : APF)
หมายถึง
เอกสารกรอบความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
ประเภทขอมูล

ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร

ลักษณะขอมูล

ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงานที่
เปนเจาของขอมูล
เมื่อขอมูลมีการเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง
มี
สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

4.2.4.3 ความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในระดับสากล (International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights : ICC)
หมายถึง
เอกสารความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ในระดับสากล (GLOBAL ALLIANCE OF NATIONAL HUMAN
RIGHTS INSTITUTIONS) และเอกสารขอเท็จจริงกรณีการลดสถานะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

ขอมูลตัวอักษร/ ไฟลเอกสาร
ขอมูลขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุม
งานที่เปนเจาของขอมูล
เมื่อขอมูลมีการเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง
มี
สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

4.3 เอกสารเผยแพร (Publications)
4.3.1 บทความของ กสม. (Articles)
หมายถึง
บทความของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ประเภท 3 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงานที่เปนเจาของ
ขอมูลและผานการพิจารณาจากคณะทํางานสื่อสารองคกรหรือที่
ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดานบริหาร หรือคณะ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อมีขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานอํานวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
4.3.2 สื่อสิ่งพิมพ (Publications)
หมายถึง
สื่อสิ่งพิมพเผยแพรของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติประเภทหนังสือที่จัดพิมพเปนรูปเลมเผยแพรตอสาธารณะ
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลทั่วไป
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อมีสิ่งพิมพเพิ่มเติม
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานสารนิเทศ สํานักสงเสริมและประสานงานเครือขาย
ทุกสํานัก / ทุกกลุมงาน
4.3.3 มุมมองสิทธิ์ (Perspective)
หมายถึง
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ เ ผยแพร ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แหงชาติประเภทจดหมายขาวรายเดือนของสํานักงาน กสม.
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร/ ขอมูลภาพ/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลทั่วไป
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล รายเดือน
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หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
4.3.4 คูมือปฏิบัติงานตางๆ
หมายถึง
ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

ไมมี
กลุมงานสารนิเทศ สํานักสงเสริมและประสานงานเครือขาย
คู มื อ ปฏิ บั ติ งาน แนวทางปฏิ บั ติ งานของสํ านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ขอมูลตัวอักษร/ ขอมูลภาพ/ ไฟลเอกสาร
ขอมูลทั่วไป
เมื่อมีขอมูล
ไมมี
ทุกสํานัก/กลุมงาน

4.3.5 เอกสารอื่น ๆ (Other documents)
หมายถึง
วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนและเอกสารอื่น ๆ ทีน่ าสนใจ
ดานสิทธิมนุษยชน
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร/ ขอมูลภาพ/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อมีขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
ไมมี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
ทุกสํานัก/กลุมงาน
4.4 สื่อดานสิทธิมนุษยชน (Multimedia)
4.4.1 วีดีโอที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights Videos)
หมายถึง
ขอมูลสื่อวีดิทัศน ภาพยนตร สารคดีดานสิทธิมนุษยชนที่สํานักงาน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ จั ด ทํ า ขึ้ น และข า วด า น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห งชาติ
ตองการเผยแพรสูสาธารณะ
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร / ขอมูลภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อมีขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานสารนิเทศ สํานักสงเสริมและประสานงานเครือขาย
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4.4.2 เพลงเพื่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights Songs)
หมายถึง
เพลงที่ สํ านั ก งาน กสม. มอบหมายให ศิ ล ป น ต าง ๆ ประพั น ธ แ ละ
บันทึกการขับรองบรรเลงเพื่อเปนสื่อประชาสัมพันธแนวคิดที่สงเสริม
สิทธิมนุษยชนทั้งในรูปแบบ
- เพลงเพื่อชีวิตดานสิทธิมนุษยชน
- เพลงไทยลุกทุงดานสิทธิมนุษยชน
- เพลงสตริงดานสิทธิมนุษยชน
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ขอมูลภาพเคลื่อนไหว / ขอมูลเสียง
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

มี
กลุมงานสารนิเทศ สํานักสงเสริมและประสานงานเครือขาย

4.4.3 ผังรายการสงเสริมความรูสิทธิมนุษยชน
หมายถึง
ผังรายการสงเสริมความรูสิทธิมนุษยชนที่เผยแพรทางสถานีวิทยุ /
โทรทัศน เชน
- คุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
- หยิบมาถก ยกมาคุย เปนตน
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ขอมูลภาพเคลื่อนไหว / ขอมูลเสียง
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ
ไมมี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานสารนิเทศ สํานักสงเสริมและประสานงานเครือขาย
4.5 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
หมายถึง

ขอมูลดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย
- ความรูดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
- กรณีศึกษา
- ขาว กสม.
- ขาวที่นาสนใจ
- กิจกรรมของ กสม.
- เครือขายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

27

ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

- แหลงสารสนเทศ
- การติดตอ เปนตน
โดยเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตสํานักงาน กสม. และเว็บไซตอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
ขอมูลอักษร / ขอมูลแหลงเชื่อมโยง
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
เมื่อมีขอมูล
ไมมี
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. การรับเรื่องรองเรียน / บริการประชาชน (Complaints)
5.1 ขอควรรูเกี่ยวกับการรองเรียน (How to Submit Complaints)
หมายถึง
ขอมูลคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนการรองเรียนดานสิทธิมนุษยชน
และแบบฟอรมแบบบันทึกคํารองเรียนสําหรับประชาชนทั่วไป
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร/ ไฟลเอกสาร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อขอมูลมีการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ
ไมมี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน
5.2 ผังการปฏิบัติหนาที่/กระบวนการตรวจสอบของ กสม.
หมายถึง
แผนผั งขั้ น ตอนการรับ เรื่ องรองเรี ย น กระบวนการตรวจสอบเรื่อ ง
รองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเรื่องที่หยิบยกเพื่อตรวจสอบ
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของ กสม. การจัดทํารายงานและการแจง
ผลการตรวจสอบ เชน
- แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียนและระยะเวลาการตรวจสอบ
- ขั้นตอนการยื่นเรื่องรองเรียน
- กระบวนการตรวจเรื่องรองเรียน
- กระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดทํารายงาน
และการแจงผล
- แผนผังกระบวนการติดตามผล
- แผนผังกระบวนการขอใหพิจารณาใหม เปนตน
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ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

ขอมูลตัวอักษร/ ขอมูลภาพ
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ไมมี
สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน

5.3 รับเรื่องรองเรียนออนไลน (Online Complaints)
หมายถึง
แบบฟอรมการยื่นเรื่องรองเรียนในระบบออนไลนผานทางเว็บไซต
สํานักงาน กสม. สําหรับประชาชนทั่วไป
ประเภทขอมูล
ขอมูลตัวอักษร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลจากภายนอก
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อมีขอมูลเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชน
สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน
5.4 ติดตามเรื่องรองเรียน
หมายถึง

ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

ชองทางการติดตาม/ตรวจสอบความคืบหนาของเรื่องรองเรียนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน สําหรับประชาชนทั่วไป โดยจะเชื่อมโยงไปยัง
ระบบรับเรื่องรองเรียน
ขอมูลอักษร
ขอมูลในระบบรับเรื่องรองเรียน
เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ไมมี
สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน

29
5.5 ขอมูลสถานการณดานสิทธิมนุษยชน
หมายถึง
แบบฟอรมรับขอมูลสถานการณดานสิทธิมนุษยชนจากประชาชน
ทั่วไป โดยจะเชื่อมโยงไปยังอีเมล mwe4nhrct@gmail.com
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร
ลักษณะขอมูล
ขอมูลจากภายนอก
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ
ไมมี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
กลุมงานประเมินและรายงานสถานการณสิทธิมนุษยชน
สํานักวิจัยและวิชาการ
5.6 คําถามที่พบบอย (FAQ)
หมายถึง
ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

การรวบรวมคําถามที่ผูรองเรียนมักสอบถามจากสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพรอมคําตอบ
ขอมูลอักษร
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
เมื่อขอมูลมีการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง
ไมมี
สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน

5.7 ศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน
หมายถึง
เชื่ อ มโยงไปยั ง เว็ บ ไซต ศู น ย ส ารสนเทศสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห งชาติ เพื่ อ ให บ ริ ก ารสารสนเทศ
ดานสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและตางประเทศแกประชาชนทั่วไป
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร / ขอมูลแหลงเชื่อมโยง
ลักษณะขอมูล
ขอมูลสําคัญ ประเภท 1 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงาน
ที่เปนเจาของขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อขอมูลมีการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ
มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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5.8 ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
หมายถึง
รวบรวมข อ มู ล ข าวสารของราชการ สํ านั ก งาน กสม. ที่ จั ด ทํ าขึ้ น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ ประกอบดวย ขั้นตอนการขอใชบริการ / คูมือ
การขอรับข อมู ลข าวสาร / แบบฟอรมที่ เกี่ ยวของ / ขอมูล ขาวสาร
ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 / สถิติ เปนตน
ประเภทขอมูล
ขอมูลอักษร / ไฟลเอกสาร / ขอมูลแหลงเชื่อมโยง
ลักษณะขอมูล
ประเภท 2 ตองผานการพิจารณาจากสํานัก/กลุมงานที่เปนเจาของ
ขอมูลและเปนขอมูลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เมื่อขอมูลมีการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง
หัวขอภาษาอังกฤษ
ไมมี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. อื่น ๆ
6.1 ติดตอเรา (Contact Us)
หมายถึง

ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

ขอมูลการติดตอสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประกอบดวย
(1) แผนที่สํานักงาน กสม. และพิกัด GPS ของสํานักงาน กสม.
(2) อีเมลติดตอสํานักงาน กสม. ในดานตาง ๆ เชน ติดตอเรื่องทั่วไป
รับเรื่องรองเรียน ติชม/การแนะนําอื่นๆ เปนตน
ขอมูลอักษร / ขอมูลภาพ / ขอมูลแหลงเชื่อมโยง
ขอมูลทั่วไป
เมื่อขอมูลมีการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง
ไมมี
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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6.2 ลิงคหนวยงานอื่นๆ
หมายถึง

ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
6.3 ระบบงานภายใน
หมายถึง

ประเภทขอมูล
ลักษณะขอมูล
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หัวขอภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล

แหลงเชื่อมโยงไปยังหนวยงาน / องคกรตาง ๆ เชน
- หนวยงานองคกรอิสระของรัฐ
- หนวยงานของรัฐเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน
- องคกรเอกชนเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน
- หนวยงาน / องคกรที่นาสนใจ เปนตน
ขอมูลตัวอักษร / ขอมูลภาพ / ขอมูลแหลงเชื่อมโยง
ขอมูลทั่วไป
เมื่อขอมูลมีการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง
ไมมี
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เชื่ อ มโยงไปยั ง ระบบงานภายในของสํ านั ก งาน กสม. เพื่ อ อํ านวย
ความสะดวกแก เจ าหน าที่ สํ านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน
แหงชาติ เชน
- ระบบเมลสํานักงาน
- ศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน
- ระบบฐานขอมูลเรื่องรองเรียน
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- ระบบฐานขอมูลเครือขายดานสิทธิมนุษยชน เปนตน
ขอมูลอักษร / ขอมูลแหลงเชื่อมโยง
ขอมูลทั่วไป
เมื่อขอมูลมีการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง
ไมมี
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบฟอรมการขอ Username และ Password ในการเขาใชงานระบบเว็บไซต
สําหรับผูนําขอมูลขึ้นเว็บไซต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อ – นามสกุล
(ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว………………………..……………..…………………….……………..……..
(English)  Mr.  Mrs.  Miss……………………………...……
……………….…..………………………….....
2. ตําแหนง ……………………………………………………………….........................................................................
3. สังกัด ……………………………………………………………................................................................................
4. หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได (Tel.)………………………………….........................................…….…
5. เหตุผลในการขอ
ขอครั้งแรก ลืมรหัสผูใช/รหัสผาน อื่นๆ...........................................................................
ลงชื่อ....................................................................ผูขอรหัส
(....................................................................)
วันที่....................../........................../.......................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สําหรับเจาหนาที่
ไดตรวจสอบสถานะบัญชีผูใช
มีรหัสผูใช อยูแลว Username : ............................................
และ Reset Password ใหเปน : ……………………………….……..
ไมมีรหัสผูใช และไดดําเนินการสราง Account แลว
เมื่อ .........../................./................
User : …………………….. Password : …………………...............
แจงผูขอใชบริการแลวเมื่อ .........../................./.....................
โดย........................................................................................
ลงชื่อ....................................................................เจาหนาที่
(....................................................................)

