
แผนพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจเป็นไปตามขั้นตอน และมาตรฐาน โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพ 
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลส าเร็จ ค านึงประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นหลัก   

2. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  
3. เพ่ือให้ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรือพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามภารกิจ  
4. เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม  

 
กลยุทธ์ที่ 1.1  การจัดท า พัฒนา ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. โครงการจัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของส านักงาน กสม. 461,500     ส านักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 8,000,000     ส านักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 

3. โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS  
ของส านักงาน กสม. 

180,000     ส านักบริหารกลาง 

4. โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

500,000     ส านักบริหารกลาง 

5. โครงการระบบสื่อประชาสัมพันธ์และจอแสดงผล 
 
 

215,800     ส านักบริหารกลาง 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

6. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบพัสดุและครุภัณฑ์ 
 

100,000     ส านักบริหารกลาง 

7. โครงการพัฒนาระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณส านักงาน 
กสม. 
 

2,977,000     ส านักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 

8. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงาน กสม. 3,800,000     ส านักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ 1.2  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะให้แก่บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มุ่งผลส าเร็จของงาน 
ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่ก าหนด มีการปรับปรุงคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น)  
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ส านักงาน กสม. 390,000     ส านักบริหารกลาง 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงาน 
แบบบูรณาการ 

299,780     ส านักบริหารกลาง 

3. โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

159,000     ส านักบริหารกลาง 

4. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
อย่างมีความสุข 

266,000     ส านักบริหารกลาง 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรที่จัด 
โดยหน่วยงานภายนอก (การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน กสม.) 

1,000,000     ส านักบริหารกลาง 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชั่นส านักงาน กสม. 

30,000     ส านักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 

7. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการติดตาม เฝ้าระวังและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

123,000     ส านักเฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์ 

สิทธิมนุษยชน 

8. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพ่ือรองรับการด าเนินงาน  
ในมิติการพัฒนาองค์กร 

54,000     ส านักบริหารกลาง 

 



กลยุทธ์ที่ 1.3 การเสริมสร้างคุณธรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน เช่น แนวปฏิบัติ/การรณรงค์ไม่รับ-ให้สิ่งของเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน 
การให้บริการ/อ านวยความสะดวกความซ่ือสัตย์ (การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบและข้อเท็จจริง)  
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการประพฤติ
ปฏิบัติตน ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงาน กสม. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ส านักบริหารกลาง 

 
กลยุทธ์ที่ 1.4 การเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอกองค์กร เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรือพัฒนาปรับปรุง              
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร ( การประชุมรับฟังความคิดเห็น ส ารวจความต้องการ/ความพึงพอใจ)  
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. โครงการส ารวจ จัดท าข้อมูลและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ด้านสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายของประชากรที่ไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร 
ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา 
 

500,000     ส านักกิจการ
คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

2. โครงการวิจัยธุรกิจเหมืองทองค ากับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหา
และแนวทางแก้ไขในอนาคต 

479,000 
(ใช้งบประมาณ
จาก สกสว.) 

    ส านักกิจการ
คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

3. โครงการวิจัยผลกระทบของอุตสาหกรรมเกษตรกับการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน: น้ าตาลกับห่วงโซ่อุปทาน 

244,000 
(ใช้งบประมาณ
จาก สกสว.) 

    ส านักกิจการ
คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

4. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

277,000 
(ใช้งบประมาณ
จาก สกสว.) 

    ส านักกิจการ
คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

5. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายที่หลากหลาย 
เพ่ือเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
 

300,000     ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

6. โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
 

1,000,000     ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

7. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of 
Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพ่ือน าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษา ส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้เขตพ้ืนที่ 
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 
 

500,000     ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

8. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2564 
 

200,000     ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

9. โครงการจัดท าแผนงานและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
 

300,000     ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

10. โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 
 

100,000     ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

11. โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึ ง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

1,068,000     ส านักคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 

12. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนส าหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศในการเป็นองค์กรร่วมจัดการมอบรางวัลอรรธนารีศวร 
 

44,000     ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

13. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
 

438,700     ส านักฏหมาย 

 
กลยุทธ์ที่ 1.5 การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม (สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร     
การเผยแพร่รับรู้ การก ากับติดตามและการรายงานผล การจัดท าระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ)  
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเ พ่ือพัฒนาองค์กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕  

รอจัดสรร
งบประมาณ 

    ส านักบริหารกลาง 

2. การจัดส่ งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ (ด าเนินการภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก) 
 

1,000,000     ส านักบริหารกลาง 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือลดโอกาส ช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร  
2. เพ่ือให้การด าเนินการในกรณีการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การป้องกันและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมของหน่วยงาน (แสดงผลการประเมิน 
รวมถึงมาตรการบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส)  

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมการป้องกันและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมของหน่วยงาน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงาน กสม. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ส านักบริหารกลาง  

 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานต่อกรณีการทุจริต (จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินงานกรณีมีเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน การตอบสนองต่อปัญหา 
ตลอดจนการน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการท างานและการป้องกันการทุจริต การพัฒนาขั้นตอน และช่องทางการร้องเรียนที่มีความสะดวก ปลอดภัย น่าเชื่อถือ
เรื่องการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน และสามารถติดตามผลได้)  
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. โครงการศึกษาเพ่ือจัดท าคู่มือส าหรับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนที่เก่ียวกับการจัดการและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
 

400,000     ส านักคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 

56,500     ส านักกฎหมาย 

3. โครงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง การด าเนินงานของ
รัฐต่อการแก้ไขปัญหาการบังคับให้สูญหายและเสียชีวิตของคนไทย 
ที่พ านักอาศัยในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือขอลี้ภัยทางการเมือง 
 

500,000     ส านักคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการรับรู้แกบุ่คลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของหน่วยงานตลอดจนเพ่ิมความสะดวก และช่องทางการติดต่อให้แก่บุคลากร ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประสานงาน และขอรับบริการ  

2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้แก่บุคลากร ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

กลยุทธ์ที่ 3.1 จัดท าและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (มีช่องทางท่ีหลากหลาย เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน สามารถเข้าถึงได้ผ่าน URL 
Website หลักของหน่วยงาน ข้อมูลสอดคล้องกับหัวข้อ มีการตอบสนองกรณีมีข้อสงสัย)  

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 800,000     ส านักส่งเสริม 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

2. โครงการด าเนินงานจดหมายเหตุของ กสม. เนื่องในโอกาส 
ครบรอบ 20 ปี 

900,000     ส านักกิจการ
คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

3. โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ 1,000,000     ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยนผ่านการ
ด าเนินงานของ กสม. 
 

2,279,720     ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 
 
 
 



 
กลยุทธ์ที่ 3.2 จัดท าและพัฒนางานด้านเนื้อหาข่าวสารข้อมูล ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ มีคุณภาพ (สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน โดยเนื้อหาสาระถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม เข้าใจง่าย: ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการให้บริการ นโยบายผู้บริหาร แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต และการส่งเสริมความโปร่งใสเป็นธรรมขององค์กร ขั้นตอนการด าเนินการกรณีการทุจริต ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นรับข้อมูล
ข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร กิจกรรม ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน)  

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2564 
 

500,000     ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 
 
 


