
  

รายงาน 

สรุปผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

ของส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

ส านักบริหารกลาง 

 

 



๒ 

ค าน า 

 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน                
รวมทั้งสภาพปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดทิศทางและนโยบาย 
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

ส านักบริหารกลาง 

พฤศจิกายน  256๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

ส่วนที่  ๑ 

ข้อมูลเบือ้งต้น 

 

     ส่วนที่  ๑ การน าเสนอข้อมูลส่วนนี้  เป็นการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราก าลัง 
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และแนวนโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ชุดที่4 กับภารกิจ 
การด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  ๑.๑  หน้าที่และอ านาจ  
    ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ            
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561               
และใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และประกาศคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่ 
และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 และใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งมสี่วนราชการภายในประกอบด้วย 

1. ส านักบริหารกลาง 
2. ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
3. ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
4. ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
5. ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
6. ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
7. ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
8. ส านักกฎหมาย 
9. ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 

     ๑๑. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ (อยู่ระหว่างการเตรียม
ความพร้อมในการประกาศสถานทีจ่ัดตั้งส านักงาน) 

ทัง้นี้ ประกาศดังกล่าวได้ก าหนดภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว้ในหน้าที่
และอ านาจของส านักบริหารกลาง ในการด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล การจัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม การพัฒนาระบบงานและจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
และการจัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยอยู่ใน
หน้าที่และอ านาจของกลุ่มงาน ดังนี้ 

 



๔ 

1. กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการเสริมสร้างวินัย และระบบคุณธรรม 
2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และข้อก าหนดทางจริยธรรม

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
4) จัดท าโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การวางแผนก าลังคน การก าหนดต าแหน่ง              

การก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และกรอบอัตราก าลังของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
5) ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การเลื่อนระดับการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รวมทัง้การเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อนค่าตอบแทน 
6) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า และรักษาทะเบียนประวัติ การควบคุมการเกษียณ         

อายุราชการ การจัดท าข้อมูลทรัพยากรบุคคล 
7) จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ ค่าตอบแทนของพนักงานราชการและลูกจ้าง 
8) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบ าเหน็จบ านาญ งานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)   

และงานประกันสังคม 
9) จัดระบบงานด้านสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ              

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
10) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
11) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
2. กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
3) จัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ตลอดจนปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม่ 
4) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับบุคลากรของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
5) จัดท าฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
6) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
7) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
 
 
 
 



๕ 

๑.๒ สายการบังคับบัญชาภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ ๑ : โครงสร้างการบังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เลขาธิการ กสม. 
 

รองเลขาธิการ กสม. 
 

ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน.... 
 

บุคลากรภารกิจด้านการบริหารและพัฒนา
ทรพัยากรบุคคล  

 



๖ 

  ๑.๓  จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน 
      1) กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล มีบุคลากรทีป่ฏิบัติงาน จ านวน ๖ อัตรา ดังนี้   
 
 
 
 
 

 
ตาราง ๑ : แสดงอัตราก าลังกลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 30 กันยายน 256๔ 

 2) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลกร มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน จ านวน 6 อัตรา ดังนี้ 

 

 

 

 
 
ตาราง 2 : แสดงอัตราก าลังกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลกร ณ วันที่ 30 กันยายน 256๔ 

 ๑ .4  ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นโยบาย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดที ่4 กับภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   การด าเนินงานตามภารกิจเกี่ยวกับบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นการตอบสนอง                 
แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 ในยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้าง               
และพัฒนากระบวนการท างานและบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์  กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และนโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ชุดที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    แผนภาพ ๒ : แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 

รายการ จ านวน (อัตรา)  หมายเหตุ 

๑. ข้าราชการ ๔  
๒. พนักงานราชการ 2  

รวม ๖  

รายการ จ านวน (อัตรา) หมายเหตุ 

๑. ข้าราชการ 4 มอบหมายปฏิบัติงาน 
๑  อั ต รา  (1 5  พ .ย .
2564) 

๒. พนักงานราชการ 2  
รวม 6  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
: เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและบริหารจัดการ
องค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

: พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5.2 
 

ภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

: เร่งพัฒนาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

นโยบาย กสม. ชุดที ่๔  
 



๗ 

๑.5 อัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
๑.5.๑ กรอบอัตราก าลังบุคลากรภาพรวม  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

ที ่ รายการ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจ้าง 
รวมอตัรา
ตามกรอบ 

รวม
อัตรา 
มีเงิน กรอบ 

อัตรา 
มีเงิน 

อัตรา 
ไม่มีเงิน 

กรอบ 
อัตรา 
มีเงิน 

อัตรา 
ไม่มีเงิน 

1 ส านักงาน กสม. (ผู้บริหาร) 7 7 0 0 0 0 0 7 7 

2 ส านักบริหารกลาง 34 31 3 16 16 0 25 75 72 

3 ส านักกิจการ กสม. 12 12 0 6 6 0 3 21 21 

4 ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 37 37 0 17 15 2 8 62 60 

5 ส านักส่งเสรมิการเคารพสิทธิมนุษยชน 23 22 1 8 8 0 11 42 41 

6 ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ฯ 11 11 0 4 4 0 0 15 15 

7 ส านักมาตรฐานและตดิตามการคุ้มครองฯ 16 16 0 8 7 1 4 28 27 

8 ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 12 11 1 3 3 0 0 15 14 

9 ส านักกฎหมาย 13 12 1 3 2 1 4 20 18 

10 ส านักดิจิทลัสิทธิมนุษยชน 8 8 0 3 3 0 7 18 18 

11 หน่วยตรวจสอบภายใน 3 3 0 2 2 0 0 5 5 

12 ส านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต ้ 17 17 0 3 3 0 0 20 20 
รวม 193 187 6 73 69 4 62 328 318 

 

 
 

แผนภาพ 3  : แสดงภาพรวมอัตราก าลังมีงบประมาณ 



๘ 

   จากข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรภาพรวมแสดงให้เห็นว่าส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีอัตราก าลังที่มีงบประมาณ ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน ๑๘๗ อัตรา คิดเป็นร้อยละ 5๙ พนักงาน
ราชการ จ านวน ๖๙ อัตรา คิดเป็นร้อยละ 22 และลูกจ้าง ๖๒ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๑๙ โดยมีส านัก/หน่วย  
ที่มอัีตราก าลังบุคลากรเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
   ๑. ส านักบริหารกลาง      จ านวน ๗๒ อัตรา (2๒.๖๔) 
   2. ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน     จ านวน ๖๐ อัตรา (๑๘.๘๗) 

3. ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน    จ านวน ๔๑ อัตรา (๑๒.๘๙) 
4. ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  จ านวน ๒๗ อัตรา  (๘.๔๙) 
5. ส านักกิจการ กสม.      จ านวน 2๑ อัตรา (๖.๖๐) 
๖. ส านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้    จ านวน 2๐ อัตรา (๖.๒๙) 
๗. ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน     จ านวน ๑๘ อัตรา (๕.๖๖) 
8. ส านักกฎหมาย      จ านวน ๑๘ อัตรา (๕.๖๖) 
๙. ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  จ านวน 1๕ อัตรา (๔.๗๒) 
๑๐. ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ    จ านวน 1๔ อัตรา (๔.๔๐) 
1๑. หน่วยตรวจสอบภายใน     จ านวน   ๕ อัตรา (๑.๕๗) 
ทั้งนี้  อัตราก าลังของส่วนราชการที่รับผิดชอบภารกิจหลัก ประกอบด้ วย ส านักคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ส านักงาน กสม. 
พ้ืนที่ภาคใต้ และส านักกฎหมาย (๒ กลุ่มงาน) พบว่ามีอัตราก าลังรวมทั้งสิ้น ๑๙๑ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๖3 
ของอัตราก าลังทั้งหมด ส าหรับอัตราก าลังของส่วนราชการที่รับผิดชอบภารกิจสนับสนุน  ประกอบด้วย  
ส านักบริหารกลาง ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ส านักกฎหมาย 
(๑ กลุ่มงาน) และหน่วยตรวจสอบภายใน มีอัตราก าลังรวมทั้งสิ้น ๑๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๓7  
ของอัตราก าลังทั้งหมด จึงเห็นได้ว่าอัตราก าลังที่รับผิดชอบภารกิจหลักบางภารกิจขององค์กรยังมีสัดส่วนที่น้อย
เมื่อเทียบกับภารกิจที่ต้องด าเนินการ โดยเฉพาะงานด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการเฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน เป็นต้น ดังนั้น การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบงานในภารกิจหลัก 
ขององค์กรให้ส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด จึงมีความ
จ าเป็น รวมทั้งบุคลากรตลอดจนที่รับผิดชอบงานในภารกิจสนับสนุนขององค์กร ก็ต้องเตรียมพร้อมควบคู่กันด้วย 

1.5.2 กรอบอัตราก าลังข้าราชการจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
 

ประเภทต าแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามกรอบ มีงบประมาณ มีคนครอง  อัตราว่าง 

๑. ประเภทบริหาร 6 6 3 3 
๒. ประเภทอ านวยการ/บังคับบัญชา 50 ๕๐ 32 18 
๓. ประเภทวิชาการ 122 119 89 30 
๔. ประเภททั่วไป 15 12 12 - 

รวม  193 1๘7 136 51 
 

  ตาราง 5 : แสดงอัตราก าลังข้าราชการจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 256๔
   



๙ 

 

แผนภาพ 4 : แสดงอัตราก าลังข้าราชการจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง  

1.5.3 กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการจ าแนกตามกลุ่มต าแหน่ง 
 

กลุ่มต าแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามกรอบ มีงบประมาณ มีคนครอง  อัตราว่าง 

1. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 1 - 1 
2. กลุ่มงานบริการ 1 1 1 - 
3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 70 6๖ 61 ๕ 
4. กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 1 1 - 

รวม 73 6๙ 63 6 

ตาราง 6 : แสดงอัตราก าลังพนักงานราชการจ าแนกตามกลุ่มต าแหน่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ 

 

 

แผนภาพ 5 : แสดงอัตราก าลังพนักงานราชการจ าแนกตามกลุ่มต าแหน่ง  



๑๐ 

๑.5.4 ข้อมูลโครงสร้างอายุข้าราชการตาม Generation 
 

ประเภทต าแหน่ง 
Generation 

Baby Boomer 
(อายุ 5๗- 7๕ ปี) 

Generation X 
(อายุ 4๒ – 5๖ ปี) 

Generation Y 
(อายุ 2๔- 4๑ ปี) 

ต าแหน่งประเภทบริหาร 5 - - 

ต าแหน่งประเภทอ านวยการ/
เชี่ยวชาญบังคับบัญชา 

14 21 - 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ 6 29 57 

ต าแหน่งประเภททั่วไป - 9 3 

รวม 25 59 60 

 

ตาราง 7 : แสดงข้อมูลโครงสร้างอายุข้าราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 256๔ 

 

 

แผนภาพ 6 : แสดงโครงสร้างอายุข้าราชการตาม Generation  

จากข้อมูลโครงสร้างอายุข้าราชการมีจ านวนข้าราชการในแต่ละช่วงอายุแบ่งตาม Generation 
จากมากไปน้อย ดังนี้ 

1. Generation Y (อายุ 2๔- 4๑ ปี) จ านวน 6๐ คน หรือร้อยละ 4๑.๖๗  
2. Generation X (อายุ 4๒ – 5๖ ปี) จ านวน 5๙ คน หรือร้อยละ ๔๐.๙๗   
3. Baby Boomer (อายุ 5๗- 7๕ ปี) จ านวน 2๕ คน หรือร้อยละ 17.3๖ 



๑๑ 

๑.5.5 โครงสร้างอายุพนักงานราชการตาม Generation  
 

กลุ่มต าแหน่ง 
Generation 

Baby Boomer 
(อายุ 5๗- 7๕ ปี) 

Generation X 
(อายุ 4๒ – 5๖ ปี) 

Generation Y 
(อายุ 2๔- 4๑ ปี) 

กลุ่มงานเทคนิค 
- - - 

กลุ่มงานบริการ - 1 - 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป - 13 4๘ 

กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ - - 1 

รวม - 14 4๙ 

ตาราง 8 : โครงสร้างอายุพนักงานราชการตาม Generation  

 

แผนภาพ 7 : แสดงโครงสร้างอายพุนักงานราชการตาม Generation 

จากข้อมูลโครงสร้างอายุพนักงานราชการ มีจ านวนพนักงานราชการในแต่ละช่วงอายุแบ่งตาม 
Generation จากมากไปน้อย ดังนี้ 

1. Generation Y (อายุ 2๔- 4๑ ปี) จ านวน 4๙ คน หรือร้อยละ 7๗.7๘  
2. Generation X (อายุ 4๒ – 5๖ ปี) จ านวน 1๓ คน หรือร้อยละ 2๒.๒๒   

 

หมายเหตุ :  ช่วงอายุตามการแบ่ง Generation แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
1. Baby Boomer เกิดช่วงปี พ.ศ. 2489-2507 (อายุ 5๗ – 7๕ ปี) 
2. Generation X เกิดช่วงปี พ.ศ. 2508-2522 (อายุ 4๒ – 5๖ ปี) 

 3. Generation Y เกิดช่วงปี พ.ศ. 2523-2540 (อายุ 2๔ – 4๑ ปี) 
แหล่งที่มา : ดัดแปลงจาก Society for Human Resource Management (SHRM). (2004). 

Generational Differences Survey. Alexandria, VA. : Society for Human Resource Management. 



๑๒ 

 ทั้งนี้  จากข้อมูลโครงสร้างอายุข้าราชการและพนักงานราชการแสดงให้เห็นถึงอายุบุคลากร 
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความแตกต่างหลากหลายโดยเฉพาะความแตกต่างของ 
ช่วงอายุ (Generation Gap) โดยกลุ่มบุคลากรที่มีจ านวนมากคือ กลุ่ม Generation Y ซึ่งเป็นกลุ่มที่ เกิด 
ช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 (อายุ 2๔ – 4๑ ปี) ปัจจุบันมีจ านวน 1๐๙ คน คนในกลุ่มนี้เติบโตมากับเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลาสามารถเข้าถึงช่องทางข่าวสารผ่ านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย  
มีความสามารถในการท างานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถท าอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน ต้องการความชัดเจนในการท างาน 
มีวิธีคิดและทัศนะคติตลอดจนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากคนยุคก่อน รองลงมาคือ กลุ่ม Generation X ซึ่งเป็น
กลุ่มที่เกิดช่วงปี พ.ศ. 2508-2522 (อายุ 4๒ – 5๖ ปี) ปัจจุบันมีจ านวน 7๓ คน คนในกลุ่มนี้ที่เด่นชัดมาก 
ก็คือ ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความส าคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครั ว 
มีแนวคิดและการท างานในลักษณะรู้ทุกอย่างท าทุกอย่างได้เพียงล าพังไม่พ่ึงพาใคร เป็นตัวของตัวเองสูง  
มีความคิดเปิดกว้าง มีความคิดสร้างสรรค์ 

1.5.6 ข้อมูลข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เกษียณอายุราชการ  
 

ปีท่ีเกษียณ 
อายุราชการ 

ประเภท 
ต าแหน่ง 

ระดับ 
ต าแหน่ง 

จ านวน  
(คน) 

รวม  
(คน) 

30 กันยายน 2564 
  
  
  

บริหาร สูง 1  
 
 

8 

บริหาร ต้น 1 
วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 1 

อ านวยการ สูง 1 
อ านวยการ ต้น 3 
วิชาการ ช านาญการพิเศษ 1 

30 กันยายน 2565 อ านวยการ สูง 1  
3  อ านวยการ ต้น 1 

  วิชาการ ช านาญการ 1 
30 กันยายน 2566 

  
  
  
  

บริหาร สูง 1  
 

5 
อ านวยการ สูง 2 
อ านวยการ ต้น 1 

วิชาการ ช านาญการพิเศษ 1 

30 กันยายน 2567 อ านวยการ ต้น 1  
4 

 
วิชาการ เชี่ยวชาญ (บังคับบัญชา) 1 
วิชาการ ช านาญการพิเศษ 2 

30 กันยายน 2568 
  
  
  

บริหาร สูง 2  
 

5 
อ านวยการ สูง 1 
อ านวยการ ต้น 1 
วิชาการ เชี่ยวชาญ (บังคับบัญชา) 1 

30 กันยายน 2569 
  

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 1 2 
วิชาการ ช านาญการ 1 



๑๓ 

ปีท่ีเกษียณ 
อายุราชการ 

ประเภท 
ต าแหน่ง 

ระดับ 
ต าแหน่ง 

จ านวน  
(คน) 

รวม  
(คน) 

30 กันยายน 2570  - -  - - 

30 กันยายน 2571 
อ านวยการ ต้น 2  

4 วิชาการ เชี่ยวชาญ (บังคับบัญชา) 1 
วิชาการ ปฏิบัติการ 1 

30 กันยายน 2572 
อ านวยการ สูง 1 2 
อ านวยการ ต้น 1 

 
ตาราง 9 : แสดงข้อมูลอัตราก าลังที่เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 256๔ 

 

 

 

แผนภาพ 8 : แสดงจ านวนข้าราชการทีเ่กษียณอายุราชการตามประเภทต าแหน่ง 
 

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีข้าราชการเกษียณ 
อายุราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 2572 จ านวน 3๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.91 ของข้าราชการ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 256๔ (จ านวน ๑๔๔ คน) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้าราชการเกษียณ 
อายุราชการมากที่สุด คือ จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖ และล าดับถัดมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ มีจ านวนเท่ากัน คือ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.๔๗ จึงจ าเป็นต้องเตรียมความ
พร้อมในการทดแทนอัตราก าลังที่จะว่าง โดยเฉพาะต าแหน่งทางการบริหาร 

 
 
 
 

 



๑๔ 

1.5.7 ระดับการศึกษาของข้าราชการ 

ตาราง 10 : แสดงระดับการศึกษาข้าราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 256๔ 

 

  แผนภาพ 10 : แสดงระดับการศึกษาข้าราชการ 
 
1.5.8 ระดับการศึกษาพนักงานราชการ 

ตาราง 11 : แสดงระดับการศึกษาพนักงานราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 256๔ 

วุฒิการศึกษา 
จ านวนข้าราชการ 

รวม 
ชาย หญิง 

ปริญญาเอก 2 3 5 

ปริญญาโท 22 48 70 

ปริญญาตรี 30 38 68 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 1 1 
รวม 54 90 144 

วุฒิการศึกษา 
จ านวนพนักงานราชการ 

รวม 
ชาย หญิง 

ปริญญาโท - 3 3 

ปริญญาตรี 2๒ 3๗ 5๙ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - 1 1 
รวม 2๒ ๔๑ ๖๓ 



๑๕ 

 

แผนภาพ 11 : แสดงระดับการศึกษาพนักงานราชการ 

จากข้อมูลแสดงให้ เห็นว่าข้าราชการและพนั กงานราชการของส านักงานคณะกรรมการ                          
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.03 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยจ าแนกเป็น
ปริญญาตรี ร้อยละ 61.35 ปริญญาโท ร้อยละ 35.26 และปริญญาเอก ร้อยละ 2.41 ส่วนอีกร้อยละ 0.48 
มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะพ้ืนฐานในการท างาน  
มีความรู้ ความสามารถ มีความทันสมัย และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล                 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างผลงานใหม่ ๆ ได้  เป็นผู้มีความรู้ในทฤษฎี                 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานได้ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการที่จะน าไปประยุกต์    
ใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ ทั้งนี้ ควรได้รับการเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างานในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น                         
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการด ารงต าแหน่งส าคัญ ๆ ขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

ส่วนที ่๒ 
สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การน าเสนอข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานภารกิจด้านการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจ าแนกเป็นงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและงานด้านการพัฒนาบุคลากร ดังนี้  

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

                    ๑.๑ การสรรหาข้าราชการ ประกอบด้วย 
1) ต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ด าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
สรรหาได้มีประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) โดยก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 
6 กันยายน ๒๕๖4 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการรับสมัครปรากฏว่า มีผู้สิทธิแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับ                   
การสัมภาษณ์ จ านวน 2 ราย ซึ่งต่อมาคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
และเสนอรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพ่ือเลือกผู้ที่สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (นักบริหารสูง) เพ่ือเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบและด าเนินการบรรจุและ
แต่งตั้ง ตามมาตรา 54 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕60 โดยผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  คือ                   
นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
  2) ต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
  ด าเนินการโดยคณะกรรมการเลือกสรรข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  เพ่ือแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ                 
(นักบริหารสูง) ซึ่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการเลือกสรรได้มีประกาศ 
ลงวันที่  9 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เข้ารับการเลือกสรร เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(นักบริหารสูง) โดยมีก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ มีนาคม 2563 เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 
การรับสมัครปรากฏว่า มีผู้สมัครจ านวน 4 ราย ซึ่งต่อมาคณะกรรมการเลือกสรรได้ด าเนินการคัดเลือก                 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและเสนอรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ต่อประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือเลือกผู้ที่สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) เพ่ือเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ
และด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ ง ตามมาตรา 54 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕60  โดยผู้ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ นายชนินทร์ เกตุปราชญ์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 
 
 



๑๗ 

๓) ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง (ผู้อ านวยการสูง) จ านวน ๒ ต าแหน่ง ดังนี้ 
๓.๑) ผู้อ านวยการส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  
๓.2) ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน  

ด าเนินการโดยคณะกรรมการเลือกสรรข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง (ผู้อ านวยการสูง) ซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการเลือกสรรได้มีประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 รับสมัครข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง (ผู้อ านวยการสูง) โดยก าหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 15 ตุลาคม 2563   
เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาการรับสมัครแล้วปรากฏว่า มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 8 ราย ซึ่งต่อมาคณะกรรมการเลือกสรร  
ได้ด าเนินการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และเสนอรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง (ผู้อ านวยการสูง) ต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเลือกแล้วด าเนินการ
แต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป โดยมีผู้ได้รับเลือก ดังนี้  
  ๑. ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  

     นายภาณุ พันธ์ สมสกุล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ  บังคับบัญชา
ข้าราชการในกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 4 ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 2. ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน    
  นางนภัทร รัชตะวรรณ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ บังคับบัญชาข้าราชการ 

ในกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
๔) ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น (ผู้อ านวยการต้น) จ านวน ๑๒ ต าแหน่ง ดังนี้ 

๔.1) ผู้อ านวยการกลุ่มงานคลัง ส านักบริหารกลาง  
  ๔.2) ผู้อ านวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๒ ส านักคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน  
  ๔.3) ผู้อ านวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 4 ส านักคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน  
  ๔.4) ผู้ อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ส านักส่ งเสริมการเคารพ 

สิทธิมนุษยชน  
  ๔.5) ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค  

ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
  ๔.6) ผู้อ านวยการกลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ๑ ส านัก 

เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  
 ๔.7) ผู้อ านวยการกลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 3 ส านัก 

เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  
 ๔.8)  ผู้อ านวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2 ส านักสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ  
  ๔.9) ผู้อ านวยการกลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ                    

ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
๔.10) ผู้อ านวยการกลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 1 ส านักกฎหมาย  
๔.11) ผู้อ านวยการกลุ่มงานนิติการ ส านักกฎหมาย  

 ๔.12) ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ส านักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 



๑๘ 

ด าเนินการโดยคณะกรรมการเลือกสรรข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ                
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น (ผู้อ านวยการต้น) ซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการเลือกสรรได้มีประกาศลงวันที่ 22 มกราคม 
2564 รับสมัครข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น (ผู้อ านวยการต้น) โดยก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 
2564 เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาการรับสมัครแล้วปรากฏว่า มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น ๙ ราย คณะกรรมการเลือกสรรฯ  
ได้ด าเนินการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและเสนอรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น (ผู้อ านวยการต้น) ต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเลือกแล้วด าเนินการ
แต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป โดยมีผู้ได้รับเลือก 4 ต าแหน่ง ดังนี้ 

๑. ผู้อ านวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๒  
นางดวงสมร หมอกแก้ว นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ กลุ่มงาน

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 6 ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
๒. ผู้อ านวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 4  

นางภัทรานิษฐ์ เหมวนิช นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ กลุ่มงาน
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3 ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๓. ผู้อ านวยการกลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 3  
นางธัญลักษณ์ นุ้ยสินธุ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารกลาง 
๔. ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  

นางสาวจิราพร อาจเจริญ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ กลุ่มงาน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  

5) ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น (ผู้อ านวยการต้น) จ านวน 8 ต าแหน่ง ดังนี้ 
 5.1) กลุ่มงานคลัง ส านักบริหารกลาง (สมัคร 7 ราย) 
5.2) กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ส านักส่งเสริม (สมัคร 13 ราย) 
5.3) กลุ่มงานศูนย์ศึกษาฯ ส านักส่งเสริม (สมัคร 8 ราย) 
5.4) กลุ่มงานเฝ้าระวัง ๑ ส านักเฝ้าระวัง (สมัคร 5 ราย) 
5.5) กลุ่มงานความร่วมมือ 2 สรป. (สมัคร 1 ราย) 
5.6) กลุ่มงานพันธกรณี สรป. (สมัคร 1 ราย) 
5.7) กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 1 ส านักกฎหมาย (สมัคร 8 ราย) 
5.8) กลุ่มงานนิติการ ส านักกฎหมาย (สมัคร 11 ราย) 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 รับสมัครข้าราชการส านักงาน กสม. และข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนฯ เข้ารับเลือกสรรฯ โดยรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 7 - 25 มิถุนายน 2564 โดยต่อมาได้มีประกาศ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร   

 6) ต าแหน่งประเภทวิชาการ จ านวน 16 อัตรา  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศ ลงวันที่ 29 มีนาคม 

2564 รับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จ านวน                        
4 ต าแหน่ง รวม 16 อัตรา ได้แก่ 1) นักวิชาการสทธิมนุษยชน 11 อัตรา 2) นักทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา                  
3) นักบัญชี 1 อัตรา 4) นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา โดยด าเนินการรับสมัครระหว่างวันที่  9 เมษายน –                    
11 พฤษภาคม 2564 และเมื่อครบก าหนดการรับสมัครปรากฏว่ามีผู้สมัคร ดังนี้ 



๑๙ 

ต าแหน่ง จ านวนผู้สมัคร (ราย) จ านวนผู้ช าระเงิน (ราย) 
นักวิชาการสทธิมนุษยชน 7,018 5,256 
นักทรัพยากรบุคคล 1,697 1,088 
นักบัญชี 626 408 
นักวิชาการพัสดุ                   965 574 

รวม 10,306 7,326 
          
      ทั้งนี้ มีผู้มีความพิการ จ านวน 15 คน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโครนา 2019 เบาบางลงเพ่ือจะได้ด าเนินการสอบต่อไป  

 ๑.๒ การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2564 และประกาศ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
จ านวน 3 ต าแหน่ง รวม 3 อัตรา ได้แก่ 1) นายช่างเทคนิค 1 อัตรา 2) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา                
3) นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา โดยด าเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 7 เมษายน 2564  เมื่อครบ
ก าหนดการรับสมัครปรากฏว่ามีผู้สมัคร ดังนี้ 

 
ต าแหน่ง จ านวนผู้สมัคร (ราย) จ านวนผู้ช าระเงิน (ราย) 

นายช่างเทคนิค 12 7 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 46 30 
นักวิชาการเผยแพร ่ 68 38 

รวม 126 75 
 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดจ้างสถาบันหรือหน่วยงานที่มีประสบการณ์และ    
ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบแข่งขันตามระเบียบพัสดุ และรอด าเนินการสอบต่อไป 

  ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าแผนการสรรหาข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับต าแหน่งที่ว่าง รวม 117 อัตรา                   
โดยรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 

๒. การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ 
   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ ให้เป็นส่วนราชการภายในระดับส านักของส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการ ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
10 มีนาคม 2564 และใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) พ้ืนที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดภาคใต้  
    รับผิดชอบพ้ืนที่จ านวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัด

นครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล  

 



๒๐ 

2) แบ่งส่วนราชการภายในและกอบอัตราก าลัง 
    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ได้ แบ่ งส่ วนราชการภาย ในของส านั กงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ ออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน และกลุ่มงานส่งเสริมและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน โดยมีกรอบอัตราก าลัง รวมทั้งสิ้น
จ านวน ๒๐ อัตรา แยกเป็นข้าราชการ จ านวน 17 อัตรา และพนักงานราชการ จ านวน 3 อัตรา 

3) การเปิดท าการ 
    ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ประกาศสถานที่ตั้งและก าหนดวันเปิดท าการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ ก็ต่อเมื่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม              
ในการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้แล้วเสร็จ     

4) การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่
ภาคใต้  

    ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเตรียมการจัดตั้ง
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ                         
เป็นประธานคณะท างาน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 
ดังนี้ 

4.1) การส ารวจความต้องการด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่จ าเป็นต้องใช้ และ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือรองรับการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ้ืนที่
ภาคใต้มอบหมายให้ 

       (1) ด้านอาคารสถานที่ มอบส านักบริหารกลางเป็นผู้รับผิดชอบ โดยขอให้ทุกส่วนราชการ                  
ช่วยหาข้อมูลและแจ้งส านักบริหารกลาง รวมทั้งร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจอาคารสถานที่ให้เหมาะสม 

      (2) ด้านวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ และการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย     
เพ่ือรองรับการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ มอบส านักบริหารกลางร่วมกับ
ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ 

4.2) การเตรียมความพร้อมและสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ 
ระบบสาธารณูปโภคโสตทัศนูปกรณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย  ฯลฯ ที่จ าเป็นต้องใช้ภายในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ มอบส านักบริการกลางเป็นผู้รับผิดชอบ 

4.3) การจัดท าระบบสารสนเทศที่จ าเป็นต้องใช้ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุน                        
เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ้ืนที่ภาคใต้         
มอบส านักส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนเป็นผู้รับผิดชอบ 

4.4) การสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ มอบส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ 

4.5) การก าหนดกรอบอัตราก าลัง และการจัดการด้านอัตราก าลังเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ มอบส านักบริหารกลาง เป็นผู้รับผิดชอบ 

4.6) การมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติเบิกจ่าย เป็นต้น  

      (1) การก าหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง มอบส านักกฎหมายและส านักบริหารกลาง                           
เป็นผู้รับผิดชอบ  



๒๑ 

       (2) การออกค าสั่งมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในเรื่องต่าง ๆ มอบส านัก/หน่วย เป็นผู้รับผิดชอบตามหน้าที่และอ านาจของแต่ละส่วนราชการ 

4) แผนการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่
ภาคใต้ ในงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2565 

     

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ วันด าเนินการ 
1 การพิจารณา 

- การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการจัดตั้งส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้  

- การมอบหมายการด าเนินการเตรียมการจัดตั้งส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ 

วันที่  11 พ.ค. 2564 

2 ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้
คณะท างานฯ ทราบ/พิจารณา 

วันที่ 11 มิ.ย. 2564 

3 การติดตามผลและการตรวจสอบความพร้อมการด าเนินการ 
ของแต่ละส่วนราชการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น  
 - การด าเนินการด้านงบประมาณ  
 - การด าเนินการด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ  

ช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. 
2564 

4 การส ารวจข้อมูลเพ่ือเตรียมการมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน        
ในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ 

ช่วงเดือน มิ.ย. 2564 
และ ต.ค. - พ.ย. 2564 

5 ออกค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่/ย้ายข้าราชการ ปฏิบัติงาน                
ณ ส านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ 

ช่วงเดือน พ.ย. 2564 

6 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. 
2564 

7 การประกาศสถานที่ตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน               
แห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน 

 ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ 

ช่วงเดือน ธ.ค. 2564
ม.ค. 2564 

 

๓. การจัดท าระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ก าหนดระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ระเบียบ และประกาศที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก าหนด เพ่ือบังคับใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จ านวน ๔๙ ฉบับ ดังนี้ 
  การแบ่งส่วนราชการ  
   ๑) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๖๑ 
(ส านักบริหารกลาง) 
   ๒) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส านักบริหารกลาง) 



๒๒ 

   ๓) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส านักบริหารกลาง) 
   ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ  
   ๔) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๕) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส านักบริหารกลาง) 
   การก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
   ๖) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เทียบต าแหน่งข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๗) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่ง 
และระดับต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๘) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่ง 
และระดับต าแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส านักบริหารกลาง)  
   ๙) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๑๐) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เรื่อง การก าหนดต าแหน่ง ประเภท
ต าแหน่งสายงาน และระดับต าแหน่งของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๑๑) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เรื่อง การก าหนดต าแหน่ง ประเภท
ต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่งของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๑๒) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๗๐ ลงวันที่             
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเทียบการด ารงต าแหน่งและการเทียบต าแหน่งอย่างอ่ืนเท่ากับ
การด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๑๓) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๐๑๗ ลงวันที่           
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การก าหนดกลุ่มงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
(ส านักบริหารกลาง) 
   การรับรองคุณวุฒิ  
   ๑๔) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๙๑๙ ลงวันที่            
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ (ส านักบริหารกลาง) 
   ค่าตอบแทนพิเศษ  
   ๑๕) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส านักกฎหมาย) 
   การสรรหา การย้าย การเลื่อน และการโอน  
   ๑๖) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา                 
และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๑๗) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา
และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส านักบริหารกลาง) 



๒๓ 

   ๑๘) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา
และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส านักกฎหมาย)  
   ๑๙) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อน
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ส านักบริหารกลาง) 
   ๒๐) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อน
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๒๑) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๙๒๐ ลงวันที่  
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสรรข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๒๒) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๔๑๑ ลงวันที่             
๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสรรข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และต าแหน่งประเภทบริหาร (ส านักบริหารกลาง) 
   ๒๓) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๔๑๒ ลงวันที่             
๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๒๔) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๔๑๓ ลงวันที่             
๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภททั่วไป (ส านักบริหารกลาง) 
   ๒๕) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๐๗๔ ลงวันที่          
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๒๖) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๔๔๓ ลงวันที่                
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น) (ส านักบริหารกลาง)  
   ๒๗) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๗๘๔ ลงวันที่          
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  
(ส านักบริหารกลาง) 
   ๒๘) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๗๘๕ ลงวันที่           
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิแบบช่วง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(ส านักบริหารกลาง) 

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
   ๒๙) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๖๙ ลงวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการด าเนินการพัฒนาและการประเมินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่
อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ิมเติม (ส านักบริหารกลาง) 
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   ๓๐) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๗๑ ลงวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักบริหารกลาง) 



๒๔ 

   ๓๑) กรอบแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานและค่า
เป้าหมายให้มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น (ส านักบริหารกลาง) 
   ๓๒) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๙๑๘ ลงวันที่                  
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๓๓) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๐๗๙ ลงวันที่                  
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักบริหารกลาง) 
   การเลื่อนเงินเดือน  
   ๓๔) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๓๙๙ ลงวันที่                
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดวงเงินงบประมาณและการบริหารวงเงิน
งบประมาณส าหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักบริหารกลาง) 

การลา  
   ๓๕) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการลาของข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๓๖) ประกาศส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและข้ันตอนการด าเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติ
ธรรมในส านักปฏิบัติธรรมที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง (ส านักบริหารกลาง) 
   สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืน  
   ๓๗) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส านักบริหารกลาง) 
   การด าเนินการทางวินัย  
   ๓๘) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม 00๐๑/ว ๕๘๕ ลงวันที่                    
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการบริหารงานบุคคล (หลักเกณฑ์การ
รายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์) (ส านักบริหารกลาง) 
   ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลส าหรับพนักงานราชการ  
   ๓๙) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๔๐) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๔๑) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๔๒) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๔๓) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม 00๐๑/ว ๙๙๒ ลงวันที่ 
๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  
(ส านักบริหารกลาง) 



๒๕ 

   ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลส าหรับลูกจ้าง  
   ๔๔) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส านักกฎหมาย) 
   ๔๕) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ส านักกฎหมาย) 
   ๔๖) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง กรอบอัตราก าลังลูกจ้างของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๔๗) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานก าหนดต าแหน่งลูกจ้าง
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักบริหารกลาง) 
   ๔๘) หนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๔๕๕ ลงวันที่                            
๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาหรือคัดเลือกลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักบริหารกลาง) 

อ่ืน ๆ 
   ๔๙) ประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน   
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน (ส านักบริหารกลาง)  

๔. โครงการพัฒนาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โครงสร้างประชากร
และสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากและได้ทวีความรุนแรง โดยมีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน      
และการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบงานและปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือไม่ให้กระทบต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน และสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) ในสังคม ประกอบกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 4 ได้ก าหนดแนวนโยบายพ้ืนฐาน
ส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ดังนี้ 

1) มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการแก้ไขปัญหา
อย่างทันท่วงที รวมทั้งการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ     
โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย 
ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นภาค ี

2) ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การเคารพ
ความแตกต่างในความคิดเห็น ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือสถานะอ่ืนใด รวมทั้งการเคารพ      
สิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย อันจะน าไปสู่ความปรองดองในสังคม การไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้
ถ้อยค าที่แสดงถึงการดูถูก ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชัง หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น เพ่ือให้
ทุกคน ทุกกลุ่มในสังคม อยู่ร่วมกันได้โดยสันติ 

3) สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ     
ให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ประชา
สังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงสถาบันวิชาการ สื่อมวลชน และคนรุ่นใหม่ 



๒๖ 

4) สร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับสากล               
โดยผลักดันให้มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ยังอาจไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส ในประเด็นหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ  ทั้ งนี้  เพ่ือให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ                     
มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นในบทบาทหน้าที่เพ่ือความผาสุกของประชาชน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและ
ประชาคมระหว่างประเทศ จนส่งผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการปรับสถานะจากระดับ B 
กลับคืนสู่สถานะ A ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท าหน้าที่เพ่ือปกป้อง  และคุ้มครอง                  
สิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการเรียกคืนศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศด้วย 

5) เร่งพัฒนาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง บนฐานคิดในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล   
(Big Data) มาใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร (KM) รวมทั้งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรให้ดีและมีความสุขในการท างาน 

ดังนั้น เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สามารถ
ด าเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย บทบาท ภารกิจ หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ นโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลง                           
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในสังคม และขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ 
ประกอบกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 
8/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท าโครงการ
พัฒนาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและก าหนดกรอบอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพ่ือท าการศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การวางระบบงาน และ                      
การก าหนดกรอบอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุน                   
การขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมกาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที  ทั้งนี้  ได้จัดจ้างมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ                      
ในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เป็นที่ปรึกษาด าเนินโครงการดังกล่าว 

5. การประเมินองค์กรคุณธรรม 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ เป็นองค์กรในระดับ “องค์กรคุณธรรม” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 6. ภารกิจด้านอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แก่ 1) งานฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 2) งานยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และจัดท าค าของบประมาณด้านบุคลากร 3) งานโครงสร้างอัตราก าลัง การจัดท าบัญชีต าแหน่ง การ
จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การวางแผนอัตราก าลัง 4) งานประเมิน การเลื่อนระดับ การประเมินผลการ
ทดลองการปฏิบัติราชการราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5) การเลื่อนเงินเดือนและเลื่อน
ค่าตอบแทน 6) งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล จัดท าข้อมูลในระบบ DPIS 7) งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
บ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จตกทอด การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กบข. การประกันสังคม สวัสดิการ
สินเชื่อ การรักษาพยาบาล และการรับรองบุคคล 8) งานทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัว 9) งานวินัยและ



๒๗ 

ส่งเสริมคุณธรรม  10) การด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙    

ทั้ งนี้  การพิจารณาด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล หลายภารกิจจะด าเนินการ                      
ในรูปแบบของคณะกรรมการ หรือคณะท างาน โดยมีกลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นฝ่ายเลขานุการ 
ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
2) คณะกรรมการสรรหา (รายต าแหน่ง) 
    - ต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ  
    - ต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ  
    - ต าแหน่งที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ  
    - ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก  
    - ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
    - ต าแหน่งประเภทวิชาการ (คัดเลือกเพ่ือรับโอน) 
3) คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันข้าราชการ 
4) คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
5) คณะกรรมการด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกลูกจ้าง 
6) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
7) คณะกรรมการประเมินข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ (รายบุคคล)  
8) คณะกรรมการประเมินข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป  
9) คณะกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
10) คณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานของพนักงาราชการ 
11) คณะท างานศึกษาและวิเคราะห์การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน      

ในภูมิภาคเป็นส่วนราชการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
12) คณะท างานเตรียมการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ 

 โดยมีการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 95 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

ด้านพัฒนาบุคลกร 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓0 กันยายน ๒๕๖๔) ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักบริหารกลาง กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร  
ได้มีการด าเนินการตามภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน กสม. เพ่ือเพ่ิมพูนและเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรให้สามารถรองรับการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 
ด าเนินการจัดฝึกอบรมเอง และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก โดยมีผล
การด าเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 

1. การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมี
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความจ าเป็น โดยเลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการด าเนินโครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) และได้อนุมัติให้จ้างสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) จ านวน ๙๙๙,๐๐0 บาท โดยมีขอบเขตการจัดท าหลักสูตรในเนื้อหาวิชา
หมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร จ านวน ๓ ระดับ ได้แก่ 

๑) หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เป็น ข้าราชการ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ช านาญงาน ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพท่ีเหมาะสมจะก้าวเข้าสู่ระดับช านาญการพิเศษ หรือระดับอาวุโส 

๒) หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ประกอบด้วย
กลุ่มเป้าหมายที่เป็น ข้าราชการ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสมจะก้าวเข้าสู่ระดับอ านวยการต้น (ผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน) หรือระดับเชี่ยวชาญ 

๓) หลักสูตรเตรียมความพร้อมขึ้นก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย
กลุ่มเป้าหมายที่เป็น ข้าราชการ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น และผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสมจะก้าวเข้าสู่ระดับอ านวยการสูง (ผู้อ านวยการ
ส านัก) หรือระดับผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่ีปรึกษาส านักงานฯ) 

๒. การด าเนินการจัดฝึกอบรมเอง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 จ านวน 3 หลักสูตร งบประมาณการเบิกจ่ายรวม 133,885.01 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 หลักสูตร “ความคิดเชิงสร้างสรรค์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน” ภายใต้
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างหลักการและ
แนวคิดให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบห้องเรียน
เสมือนจริง (Virtual Classroom) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน ๒๐ คน และมี
ผลการเบิกจ่าย 100,000 บาท 

๒.2 หลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย  
เพ่ือการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” เป็นหลักสูตรย่อยภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ภายใต้หลัก
แนวคิดการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องใช้ทักษะ สมรรถนะ
เฉพาะด้าน เช่น การให้ค าปรึกษา การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ด าเนินการเมื่อวันที่ ๗ – ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting มีผู้ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๗๔ คน  
และมีผลการเบิกจ่าย 28,730.01 บาท 



๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.3 หลักสูตร “สังคมดิจิทัลกับมิติงานด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” เป็นหลักสูตร
ย่อยภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจภายใต้สถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมดิจิทัล รวมถึงมุมมอง 
แนวคิด เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล เพ่ือเป็นการพัฒนายกระดับทักษะ  
ด้านการปฏิบัติงานส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ด าเนินการเมื่อวันที่  
๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๗๓ คน 
และมีผลการเบิกจ่าย 13,980 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

3. การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก  
ทั้งในหลักสูตรส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร 
การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ รวมถึงการฝึกอบรม 
ในหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยได้ด าเนินการจัดส่งบุคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือฝึกอบรม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 
58 โครงการ/หลักสูตรจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 187 คน ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 706,395 
บาท (เจ็ดแสนหกพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน    

ด้านพัฒนาองค์กร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕๖4) ส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักบริหารกลาง กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร  
ได้มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการด าเนินงานและการบริหาร
จัดการองค์กร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ร่วมกับการจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพที่ให้ความส าคัญกับการ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการบริหารจัดการอย่าง
โปร่งใสตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาองค์กร ดังนี้ 

๑. การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมีคณะท างานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ซึ่งมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๔ มิติ ได้แก่ มิติการคุ้มครอง มิติการส่งเสริม มิติการเฝ้าระวัง และมิติงานสนับสนุน รวมทั้งสิ้น ๒0 ตัวชี้วัด 
พร้อมทั้งได้มีการจัดท าค ารับรองระหว่างประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และถ่ายทอดค ารับรองลงสู่ระดับผู้บริหารส านักงานตามล าดับ เพ่ือเป็นเครื่องมือทางการ
บริหารในการก ากับการปฏิบัติราชการและการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงานรอบการ
ประเมิน 6 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ได้คะแนนประเมินในภาพรวมเท่ากับ 4.9460 คะแนน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการตามรอบการประเมิน ๑๒ เดือน (1 เมษายน – 30 
กันยายน 2564) 

 2. การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) โดยได้มีการบรรจุโครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในองค์กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือขับเคลื่อน สนับสนุน และ
ส่งเสริมการด าเนินโครงการกิจกรรมการจัดการความรู้และสร้างเสริมศักยภาพทีมการจัดการความรู้ (KM team)  
ของหน่วยงานตั้งต้น สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ รวมถึงสร้างเสริมความเข้าใจอันดีและ  
ให้เล็งเห็นถึงความส าคัญร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ทีมการจัดการความรู้ (KM Team) และบุคลากรในสังกัด 
รวมทั้งเพ่ือก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญ (Critical Knowledge) ที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
น าร่อง ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการดังกล่าว ดังนี้ 

- กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าองค์ความรู้ที่ส าคัญ (Critical Knowledge) ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานน าร่อง ด าเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 4 ,19 มีนาคม 2564 และวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้อง
เสวนา ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมจ านวน 72 คน โดยมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 26,475 บาท 

- กิจกรรมที่ ๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพ่ิมศักยภาพทีมการจัดการความรู้ (KM 
Team) ของหน่วยงานตั้งต้นและหน่วยงานในสังกัด” ด าเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 ณ 
บ้านลีลาไทย รีสอร์ท อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
257,550 บาท 

 



๓๑ 

   3 . ก า ร จั ด ท า ม าต ร ฐ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  (Standard Operating Procedure: SOP)  
โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการ
ขยายผลการด าเนินงานการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  
และเพ่ือให้ครอบคลุมบุคลากรในสังกัด โดยได้มีการด าเนินการจัดโครงการฯ รุ่นที่ 1 ไปแล้ว เมื่อปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีก าหนดจัดโครงการฯ จ านวน 2 รุ่น แต่เนื่องจากสถานการณ์
การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงได้มีการปรับรูปแบบวิธีการฝึกอบรมเป็นแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม zoom meeting โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รุ่นที่ ๒ ด าเนินการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม จ านวน 52 คน และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 15,000 บาท รุ่นที่ 3 ด าเนินการเมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 15 คน และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 15,000 บาท  

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงานเสริมสร้างค่านิยมองค์กร ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้แผน
เสริมสร้างค่านิยมองค์กรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีรูปแบบพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและทัศนคติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รับรู้ 
เข้าใจและพัฒนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรที่พึงประสงค์ โดยมีการด าเนิน
กิจกรรม ดังนี้ 

4.1 กิจกรรม “ปฏิทินสื่อรัก สู่สื่อการเรียนให้น้อง” ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ได้เชิญชวนร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะของปีเก่าจากบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่วันที่ 18 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกสาธารณะ ตระหนักถึงความมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือและแบ่งปันแก่สังคม ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะของปีเก่าให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส าหรับน าไปผลิตเป็นสื่อการเรียนอักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่  
8 มีนาคม 2564 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

4.2 กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก 
จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เชิญชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์กา รเรียน  
และสิ่งของต่าง ๆ ประกอบด้วย หมวดของใช้ประจ าวัน หมวดอาหาร และหมวดอุปกรณ์การเรียนและของเล่น  
จากบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 28 
กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของ 
ต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 
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4.3 กิจกรรมรณรงค์ “ส่งความสุขในวันสงกรานต์ ผ่านค าอวยพรออนไลน์” มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือรณรงค์ให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบเว้น
ระยะห่างทางสังคม ด้วยการส่งความปรารถนาดี และแสดงความเคารพผ่านช่องทางออนไลน์  ซึ่งสอดคล้องกับ
สถานการณ์และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 กิจกรรม “การประกวดค าขวัญ (Motto) และการออกแบบสร้างสรรค์อินโฟกราฟิก 

(Infographic) เนื่องในวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ 20 ปี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากร 
ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงาน และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รวมถึงรับรู้ถึง
คุณค่า ความส าคัญขององค์กรที่มีต่อการสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยกิจกรรมการสร้างสรรค์
ผลงาน จ านวน 2 ประเภท ได้แก่ 1) ค าขวัญ (Motto) และ 2) สื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิก (Infographic) ที่สื่อความ
หมายถึงบทบาทภารกิจผลการด าเนินงานในช่วงตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา หรือเป้าหมายการพัฒนาองค์กร  
โดยมีการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบก าหนดพบว่ามีผู้สนใจ 
เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานค าขวัญ (Motto) และสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิก (Infographic) จ านวน 1 ราย  
คือ นางสาววาริณี เตียงแก้ว นักจัดการงานทั่วไป ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ท าให้ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมในลักษณะการประกวดผลงาน โดยใช้ผลคะแนนการโหวตจากบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเกณฑ์การตัดสินตามที่ได้ก าหนด แต่เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้มอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 



๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

4.5 กิจกรรม “ปันสร้างสุข” โดยได้เชิญชวนบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นของใหม่หรือใช้แล้วแต่ยังคงสภาพ
ดี อาทิ นิทาน หนังสือเรียน พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย หนังสือเตรียมสอบ หนังสือสารคดี หนังสือเสริมสร้าง
ความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น ก าหนดระยะเวลาการรับบริจาค ระหว่างวันที่ 2 – 19 เมษายน 2564 ซึ่งได้มีผู้ร่วม
บริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้กับกิจกรรมดังกล่าว ส านักบริหารกลางจึงได้
ส่งมอบของรับบริจาค โดยแบ่งออกเป็น (๑) ของอุปโภค-บริโภคที่ได้รับบริจาคส่งมอบให้กับกิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพ่ือน าไปบริจาคให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ส านักงานเขตหลักสี่  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  
และ (2) หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ได้ส่งมอบให้มูลนิธิกระจกเงา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 
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5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  
โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ผล
คะแนนการประเมิน ๙๓.๒๘ คะแนน อยู่ในระดับ A เป็นอันดับ ๒ ประเภทองค์กรอิสระ 
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สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. สภาพปัญหา 
 1.1 ด้านก าลังคน 

1) การก าหนดอัตราก าลังยังไม่สอดคล้องกับภาระงานของส่วนราชการ โดยงขณะนี้              
อยู่ระหว่างการด าเนินการตามโครงการพัฒนาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตราก าลังของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

2) บุคลากรที่มีประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับภารกิจตามหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการ                      
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งความซับซ้อนและความรุนแรงของสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน 

3) ข้อจ ากัดของจ านวนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ งานและลักษณะงานที่มีความเฉ พาะ 
ในแต่ละด้านค่อนข้างสูง จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ท าให้ความรู้ที่มีเป็นความรู้ที่ติดตัวคน  
(Tacit Knowledge) การย้ายเพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่งานตามภารกิจหลักกับงานตามภารกิจสนับสนุน
เพ่ือให้ เกิดการเรียนรู้งานใหม่  (Job Rotation) หรือการให้ข้าราชการได้ เรียนรู้งานหรือวิธีการท างาน 
ของเจ้าหน้าที่คนอ่ืนหรืองานอ่ืน ๆ (Job Shadowing) เพ่ือจะได้ทราบข้อจ ากัดความยุ่งยากของการท างาน 
แต่ละงาน สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยแก้ปัญหาทัศนคติที่คิดว่างานของตนเท่านั้นที่ส าคัญ                   
และยากแต่งานอ่ืนไม่ส าคัญไม่ยาก จึงท าได้ค่อนข้างยากเนื่องจากต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดงานค่อนข้างมาก 
ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 

4) โครงสร้างอายุของข้าราชการ การด ารงต าแหน่งและระดับของข้าราชการขาดความ
สมดุลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกสรรต าแหน่งทางการบริหารในระดับกลาง (ผู้อ านวยการกลุ่มงาน) มีจ านวนน้อย  

5) การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างในช่วงที่ผ่านมา  ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วนทุกต าแหน่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 1.2 ด้านพัฒนา 
1) การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ 

ในสังกัดยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ และไม่ครอบคลุมทุกภารกิจของส านักงาน   
 2) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจ ากัด แต่มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงาน

ภายนอกที่บุคลากรให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมจ านวนมาก 
3) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลต่อ

การด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผน โดยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ปรับรูปแบบการด าเนินงานจากการฝึกอบรมแบบชั้นเรียน (Classroom) เป็นการฝึกอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ในหลักสูตรทีส่ามารถด าเนินการได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ หรือผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม หรือก าหนด
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมพร้อมจัดสถานที่การฝึกอบรมให้สอดคล้องตามมาตรฐานของสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัดแต่ส าหรับหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีรูปแบบวิธีการด าเนินการแบบกระบวนการกลุ่มที่ต้องมีการท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความจ าเป็นต้องเลื่อนก าหนดการจัด ทั้งนี้ เพ่ือสุขอนามัยของ
บุคลากร รวมทั้งเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรน่า 2019 

4) กรณีต้องด าเนินงานตามแนวทางของหน่วยงานภายนอก หรือส่งบุคลากรเข้ารับ 
การฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกบางเรื่องได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบในระยะเวลากระชั้นชิด  
ท าให้มีเวลาจ ากัดในการด าเนินการหรือรวบรวมข้อมูล 
 1.3 ด้านระบบงาน 

1) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่สมบูรณ์ เช่น ยังไม่ได้น าเอาระบบสมรรถนะทางการ



๓๗ 

บริหาร และสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไม่มีระบบการวางแผน
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) และไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน เป็นต้น 

 
2) ยังไม่มีระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรโดยเฉพาะความรู้ในภารกิจหลัก 

ขององค์กร (Core Business) ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นต่อองค์กร 
3) ขาดระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัย ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ 

จากฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที 
2. อุปสรรค 
 1) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท าให้

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
 2) ข้อจ ากัดด้านบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS อย่างต่อเนื่อง  
  3) ระบบการจัดการฐานข้อมูลต้องเป็นระบบที่ได้รับการอนุญาต (Licensing) ให้ใช้สิทธิ 

ในเทคโนโลยีจากเจ้าของเทคโนโลยี จะช่วยให้การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS                
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3. ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการบูรณาการแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรของทุกส านัก/หน่วย เพ่ือให้เกิดความ

ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของส านักงาน กสม. 
 

 


