รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕๖๔

2

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
-----------------------------สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 ชื่อหน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ชื่อผู้ประสานงาน นายศรุติพงศ์ จิราดิษพงศ์ นายสุรัตน์ อินทร์ศิริ และนายจิรธัช ชาญเจริญ
 โทร. 0 2141 3861
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวมจานวน 16 โครงการ/กิจกรรม
 จานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการในปี ๒๕๖4 รวม 4,855,850 บาท

3
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมจิตสานึกในการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และนาหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัดยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดนาหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิต
ผลสาเร็จเป้าหมาย

ปีงบประมาณ 2564

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. กิจกรรมรณรงค์พสั ดุราชการ ไม่นากลับ
บ้านไปใช้ส่วนตัว

สบก.
สฝป.

บุคลากร
ให้ความ
ร่วมมือ
และเข้าร่วม
กิจกรรม

บุคลากร
มีความตระหนัก
และให้ความสาคัญ
ในการปฏิบัติงาน
ด้วยความ
โปร่งใส
มีคุณธรรม

-

2. กิจกรรม ให้ = ได้

สฝป.

มีการดาเนิน
โครงการ/
กิจกรรม
อย่างน้อย 3
เดือนต่อ/ครั้ง

บุคลากรมีความ
ตระหนักและ
ให้ความสาคัญ
ในการช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
แก่ผู้อื่น

-

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ใช้ (ต.ค.–ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.–มิ.ย.64) (ก.ค.–ก.ย.64)
“ดาเนินการทั้งปีงบประมาณ 2564”

“ดาเนินการทั้งปีงบประมาณ 2564”

การดาเนินการ
ดาเนินการโดยการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ และจัดทาบัญชี
ควบคุมพัสดุครุภณ
ั ฑ์

มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรม จ านวน 2
กิจกรรม ดังนี้
- น าหลอดพลาสติ ก ไปบริ จ าคเพื่ อ
นาไปทาหมอนเพื่อสุขภาพ
- น าเสื้ อ ผ้ า ของเหลื อ ใช้ ไ ปบริ จ าค
มูลนิธิยุวพัฒน์ ณ ร้านปันกัน
- การนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไป
บริจาคให้ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
- บริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น วั ค ซี น ต้ า น
โควิ ด 19 ให้ กั บ มู ล นิ ธิ ม หาวิ ทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน
- บริจาคหนังสือให้กับมูลนิธิกระจกเงา
เมื่อเดือนกันยายน 2564

4
โครงการ/กิจกรรม
3. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมองค์กร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สบก.

ผลสาเร็จเป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

มีการดาเนิน
โครงการ/
กิจกรรม
จานวน
4 กิจกรรม

- เสริมสร้าง
ค่านิยมองค์กร
ของสานักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และ
วัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์
- บุคลากรที่ได้
ร่วมกิจกรรม
ตระหนักและให้
ความสาคัญ
ในการปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส
มีคุณธรรม
จริยธรรม

ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ใช้ (ต.ค.–ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.–มิ.ย.64) (ก.ค.–ก.ย.64)
“ดาเนินการทั้งปีงบประมาณ 2564”

การดาเนินการ

ด า เ นิ น จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ร ณ ร ง ค์
เสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม และ
วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร ที่ ดี ป ร ะ จ า ปี
งบประม าณ พ.ศ. 2564 ได้ แ ก่
1. กิจกรรม “ปฏิทินสื่อรัก สู่สื่อการ
เรี ย นให้ น้ อ ง” เมื่ อ วั น ที่ 8 มี น าคม
2564 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กทม. 2. กิ จ กรรม “บริ จ าคอุ ปกรณ์
การเรี ย นและสิ่ ง ของต่ า ง ๆ ให้ แ ก่
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จังหวัด
กาญจนบุรี ” ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่
26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 3. กิ จ กรรม
ร ณ ร งค์ งด รั บ ของขวั ญ ( No Gift
Policy) ส าหรั บ เทศกาลปี ใ หม่ พ.ศ.
2 5 6 4 4 . กิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค์
“ส่งความสุขในวันสงกรานต์ ผ่านคา
อวยพรออนไลน์”

5
โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และระบบงานของสานักกฎหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สกม.

ผลสาเร็จเป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

ปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ใช้ (ต.ค.–ธ.ค.63) (ม.ค.–มี.ค.64) (เม.ย.–มิ.ย.64) (ก.ค.–ก.ย.64)

มีกลุ่มเป้าหมาย สามารถสนับสนุน 1๐๔,๖๖๘ วันที่ 16 มีผู้เข้าร่วม ข้อมูลการปฏิบัติ
18 ธันวาคม
๑๕ คน หน้าที่ของ กสม.
2563
และภารกิจภายใน
สานักงาน กสม.

การดาเนินการ
มีการดาเนินจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 16 - 18
ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม
เจ้าหลาวทอแสงบีช จันทบุรี
จานวนกลุ่มเป้าหมาย ๑๕ คน
โดยได้รายงานผลการดาเนินงาน
เสนอต่อเลขาธิการ กสม. เสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564
เรียบร้อยแล้ว

6
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
คาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน

ผลสาเร็จเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2564
การดาเนินการ
หน่วยงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์
ที่ใช้
ผลลัพธ์เชิง
(ต.ค.–ธ.ค. 63) (ม.ค.–มี.ค. 64) (เม.ย.–มิ.ย. 64) (ก.ค.–ก.ย. 64)
เชิงปริมาณ คุณภาพ
มีรายงาน
หน่วยงานและ 12,450
ด าเนิ น การ
ดาเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟัง
สกม.
ข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือ
แนวทาง
ในการส่งเสริม
และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
และการแก้ไข
ปรับปรุง
กฎหมาย
กฎ ระเบียบ
หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้
สอดคล้อง
กับหลักสิทธิ
มนุษยชน

เจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง
นา
ข้อเสนอแนะ
ไปใช้เป็น
แนวทางใน
การปฏิบัติ
หน้าที่ส่งเสริม
และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
ของประชาชน
และแก้ไข
ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ
ระเบียบ หรือ
คาสั่งใด ๆ ที่
อยู่ในความ
รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 22
มี.ค. ๒๕64

ความเห็น/จัดทาร่างข้อเสนอแนะ
ปรับแก้ไขร่างข้อเสนอแนะตามมติ
กสม. ด้านการคุ้มครองฯ และรายงาน
ข้อเสนอแนะไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และผูบ้ ังคับชาการตารวจแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

7
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดาเนินการงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในสังคม
โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการ “การจัดทารายงาน
สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC)
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน”

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สสค.

ผลสาเร็จเป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
(workshops)
หรือการสัมมนา
(seminar)
เพื่อรับฟัง
สถานการณ์
ปัญหา และ
ผลกระทบ
ด้านสิทธิ
มนุษยชนจาก
โครงการ EEC
อย่างน้อย ๒
ครั้ง

งบประมาณ
ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้

ปีงบประมาณ 2564

การดาเนินการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 63) (ม.ค.–มี.ค. 64) (เม.ย.–มิ.ย. 64) (ก.ค.–ก.ย. 64)

คุณภาพ
1,๑97,๔40 ครั้งที่ 1
รายงาน
เมื่อวันที่ 4
สถานการณ์
ธันวาคม
ปัญหา และ
๒๕๖๓
ผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชน
จากโครงการ
พัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก และ
ข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสริม
และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก
กสม. ได้มีการ
ส่งรายงานไปยัง
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
และปัญหา
ได้รับการ
พิจารณาแก้ไข

- ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 22
ม.ค. ๒๕64
- ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 28
ม.ค. ๒๕64

มี ก ารประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
จั ด ท ารายงานสถานการณ์ ปั ญ หา
และผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
จากโครงการ EEC และข้อเสนอแนะ
ในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชน ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
4 ธั น ว า ค ม ๒ ๕ ๖ ๓ ค รั้ ง ที่ 2
เมื่ อ วั น ที่ 22 มกราคม ๒๕64
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มกราคม ๒๕64
ปั ญ หาอุ ป สรรค/ข้ อ เสนอแนะ
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จึงมีการชะลอ
ก า ร ล ง พื้ น ที่ ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล
สถานการณ์ ปั ญ หาและผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการ EEC
ไว้ก่อน

8
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

7. โครงการประสานความร่วมมือ
กับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ และการแก้ไขปัญหา
คนไทยพลัดถิ่น และไร้สถานะ

สสค.

8. โครงการ กสม. ลงพื้นที่ภูมิภาค
เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา
ประเด็นสิทธิมนุษยชน

สสค.

9. โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา
กองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

สสค.

ผลสาเร็จเป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

งบประมาณ
ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้

คุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
มีความรู้
ร้อยละ 75
ความเข้าใจ
ตอบรับเข้า
ร่วมโครงการ และความ
ตระหนักด้าน
สิทธิมนุษยชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องต่อ
กสม. ในการ
ส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน
-

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 63) (ม.ค.–มี.ค. 64) (เม.ย.–มิ.ย. 64) (ก.ค.–ก.ย. 64)

177,774 เมื่อวันที่
๒๘-๒๙ พ.ย.
๒๕๖๓

20,000

ผู้เข้าร่วม
ไม่ใช้
โครงการ
งบประมาณ
มีความรู้
ความเข้าใจ
และความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

การดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564

มีการดาเนินจัดกิจกรรมที่ ๑
รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล เมื่อวันที่
๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ
ชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัด
สตูล และได้มีการสรุปรายงานผล
การดาเนินงานต่อเลขาธิการ กสม.
ตามหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๔/๑๒๔๘
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
ดาเนินการช่วง ดาเนินการ 2 กิจกรรม โดยมีเข้าร่วม
เดือน ก.ค. - ก.ย. โครงการ จานวน 135 คน และมีการ
2564

รับชมผ่านทาง Facebook live มี
จานวนผู้เข้าชมประมาณ 1,400ครั้ง

9
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

10. โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค

สสค.

11. โครงการคัดเลือกบุคคลและ
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการ
ส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563

สสค.

ผลสาเร็จเป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
มีการประชุม
หารือระดับ
นโยบายร่วมกับ
สถาบันอุดม
ศึกษา เพื่อให้มี
การจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาฯ
อย่างน้อย 5 แห่ง
และมีการ
เปิดศูนย์ศึกษาฯ
อย่างน้อย 4
แห่ง
ได้บุคคลและ
องค์กรที่มี
ผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริม
ปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน
ประจาปี 2563
จานวน 7
รางวัล

งบประมาณ
ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้
คุณภาพ
-

1,474,675

๑๗๕,๐๐๐
การมอบ
รางวัลช่วย
สร้างขวัญและ
กาลังใจในการ
ปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน และ
สร้างความ
ตระหนักเรื่อง
สิทธิมนุษยชน
อย่างต่อเนื่อง
ในสังคม

ปีงบประมาณ 2564

การดาเนินการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 63) (ม.ค.–มี.ค. 64) (เม.ย.–มิ.ย. 64) (ก.ค.–ก.ย. 64)

“ดาเนินการตลอดปีงบประมาณ 2564”

- ดาเนินการ
คัดเลือกผู้
เมื่อวันที่ 27
พ.ย. 2563
- มอบรางวัล
เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์
2564

ดาเนินการประชุมหารือระดับนโยบาย
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มี
การจัดตั้งศูนย์ศึกษาฯ อย่างน้อย
5 แห่ง และมีการเปิดศูนย์ศึกษาฯ
อย่างน้อย 4 แห่ง

ประกาศผลการคัดเลือกผุไ้ ด้รับรางวัล
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และมอบ
รางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรดีเด่น
จานวน ๗ รางวัล ในงานวันสิทธิ
มนุษยชนสากล 10 ธันวาคม
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

10
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

12. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชน
สากล ๑๐ ธันวาคม ประจาปี 2563

สสค.

13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรกระบวนการ (Training of
Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
เพื่อนาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปประยุกต์ใช้

สสค.

14. โครงการผลิตรายการวิทยุ
เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

สสค.

ผลสาเร็จเป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

งบประมาณ
ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้

คุณภาพ
ผู้เข้ าร่ วมงาน ประชาชน
๔๙๘,๕๐๐
ได้รับข้อมูล
ทั่วไปทราบถึง
ข่าวสารและ
ประวัติความ
ความรู้
เป้นมาของวัน
ด้า นสิ ทธิ
มนุษยชน
สิทธิมนุษยชน
อันเกี่ย วข้ องกั บ สากลและ
การปกป้ อง
ความสาคัญ
และคุ้ม ครอง
สิ ทธิ มนุษยชน ของสิทธิ
จานวน 198 คน มนุษยชนผู้เข้าร่วม
203,944
กิจกรรม
มีความรู้
ความเข้าใจ
และความ
ตระหนักด้าน
สิทธิมนุษยชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
จานวนตอน
การผลิตที่
ออกอากาศ
ตามแผนการ
ดาเนินงาน

-

255,000

ปีงบประมาณ 2564

การดาเนินการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 63) (ม.ค.–มี.ค. 64) (เม.ย.–มิ.ย. 64) (ก.ค.–ก.ย. 64)
ดาเนินการ
เมื่อวันที่ 23
ก.พ. 2564

“ดาเนินการช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2564”

“ดาเนินการทั้งปีงบประมาณ 2564”

มีการดาเนินจัดกิจกรรมและสรุปผล
การจัดกิจกรรม รวมทั้งประเมินผล
การจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน ๒๐๐ คน

มีการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
กระบวนการ กระบวนการ (Training
of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษา ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
ในระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ภาคตะวันออกเรียบร้อยแล้ว
และมีการจัดเตรียมข้อมูลและประชุม
เพื่อวางแผนงาน โดยจะเริม่ ดาเนิน
โครงการระหว่างเดือน มิถุนายน –
กันยายน 2564
ดาเนินการจัดจ้างสถานีวิทยุ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลิต
และออกอากาศรายการสานึกของ
สังคม โดยสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกอากาศ
ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา
10.05-10.30 น. ทางสถานีวิทยุ
แห่งจุฬาลงกรณ์ หาวิทยาลัย คลื่น
FM 101.5 MHz โดยใช้จ่าย
งบประมาณ 255,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

15. โครงการจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

สสค.

16. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
ความรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชน และสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
องค์กร

สสค.

รวม 16 โครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จเป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
จดหมายข่าว
มุมมองสิทธิ์
จานวน 12
ฉบับ

จานวนตอน
การผลิตที่
ออกอากาศ
ตามแผนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้
คุณภาพ
-

358,800

ประชาชนและ 377,599.15
เครือข่ายองค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม
ตลอดจน
นักเรียน นิสิต
และนักศึกษา
ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้
และความ
ตระหนักด้าน
สิทธิมนุษยชน
และได้รับทราบ
กิจกรรมและ
ผลการดาเนินงาน
ของ กสม. เกิด
ความตระหนักรู้
ในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน
4,855,850

ปีงบประมาณ 2564

การดาเนินการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 63) (ม.ค.–มี.ค. 64) (เม.ย.–มิ.ย. 64) (ก.ค.–ก.ย. 64)

“ดาเนินการทั้งปีงบประมาณ 2564”

“ดาเนินการทั้งปีงบประมาณ 2564”

มี การจัดพิมพ์จดหมายข่าวมุม มอง
สิ ทธิ์ ปี ที่ 20 ฉ บั บ ที่ 1แ ล ะ 2
เผยแพร่ ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม
ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย
เครือข่าย และประชาชนทั่วไป
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้เรื่องสิทธิ
มนุษยชนในการเขียนบทความ
ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
ดาเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
องค์กร และสื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิ
มนุษยชน 1) ถุงผ้า 2) ชุดนิทรรศการ
3) อินโฟกราฟิก และ 4)โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ โดยใช้จ่าย
งบประมาณ

12

