แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
-------------------------------วิสัยทัศน์
ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เป็ น องค์ ก รร่ ว มสร้ างสั ง คมคุ ณ ธรรมและส่ งเสริม
ให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมจิตสานึกในการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และนาหลักความพอเพียง
มีวินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิต
๑.๑ เป้าประสงค์ :
บุคลากรทุกระดับยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม นาหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา มา
ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิต
๑.๒ กลยุทธ์ :
1) พัฒนาและเสริมสร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัดยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดนาหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทางาน
และการดาเนินชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
๒.๑ เป้าประสงค์ :
ระบบบริหารจัดการองค์กรมีความโปร่งใสและเป็นธรรม
๒.๒ กลยุทธ์ :
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม
๓.๑ เป้าประสงค์ :
ภาคีเครือข่ายมีความตระหนักและร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม
๓.๒ กลยุทธ์ :
ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดาเนินการงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในสังคม
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
--------------------------------1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.1 สภาพทั่วไป
ชื่ อ กระทรวง/องค์ ก ร หน่ ว ยงาน ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ สถานที่ ตั้ ง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ – ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ๑๐๒๑0
ชื่อผู้ประสานงาน กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล สานักบริหารกลาง โทร. 0 2141 3861
1. นายศรุติพงศ์ จิราดิษพงศ์ ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
2. นายสุรัตน์ อินทร์ศิริ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
3. นายจิรธัช ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ ปี 2565
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้บริหาร (เลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ ที่ปรึกษา
และผู้ช่วยเลขาธิการฯ)
สานักบริหารกลาง
สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
สานักกฎหมาย
สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
พื้นที่ภาคใต้
หน่วยตรวจสอบภายใน

จานวน
จานวน
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
ในหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย
261
1,723
4

จานวน
ประชาชน
เป้าหมาย

63
21
52
36
14
24
12
14
14
7
4

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจานวน 20 โครงการ/กิจกรรม
จานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการในปี ๒๕๖๕ รวม 6,861,925 บาท
 จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจานวน 6,861,925 บาท
 จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจานวน - บาท
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เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
 หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ ความสาคัญสนับสนุน ให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 11 แห่ง รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จานวน 261 คน
 หน่ ว ยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 11 แห่ง รวมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 261 คน
 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1. ส่งเสริมบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ได้รับการพัฒนา และยกระดับ
จิตใจเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
2. ปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต การปรับฐานความคิดในการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
3. สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมจิตสานึกในการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และนาหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาและเสริมสร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัดยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดนาหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิต
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมจัดทาบัญชีพัสดุครุภัณฑ์

๒. กิจกรรมบริจาคโลหิต/บริจาคปฏิทิน

วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
ของโครงการ/
ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม
เพื่อเป็นการส่งเสริม
สบก
คุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อตนเองและ
หน่วยงานราชการ
ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ภายในสถาน
ที่ราชการ ไม่นาพัสดุ
หรืออุปกรณ์ของทาง
ราชการมาใช้ เพื่อ
ประโยชน์สว่ นตน
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
สบก.
จริยธรรม
การช่วยเหลืออื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นถือ
เป็นการยกระดับ
จิตสานึกความ
มีเมตตาแก่เพื่อน
มนุษย์ ผ่านการ
บริจาคโลหิต /
บริจาคปฏิทนิ

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 2565
ความ
งบประมาณ
ไตรมาส
1
ไตรมาส
2
ไตรมาส
3
ไตรมาส
4
ผลลัพธ์เชิง ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้ (ต.ค.–ธ.ค.64) (ม.ค.–มี.ค.65) (เม.ย.–มิ.ย.65) (ก.ค.–ก.ย.65) เชื่อมโยง
ปริมาณ
คุณภาพ
การไม่นาพัสดุ
๑. ร้อยละ
บุคากรมีความ
หรืออุปกรณ์
บุคลากรให้ ตระหนักและ
ของทางราชการ
ความร่วมมือ ให้ความสาคัญ
มาใช้เพื่อ
และเข้าร่วม ในการ
ประโยชน์
กิจกรรม
ปฏิบัติงานด้วย
ส่วนตน อันเป็น
๒. จัดทา
ความโปร่งใสมี
คุณลักษณะ
บัญชีควบคุม คุณธรรม
คุณธรรมด้าน
พัสดุและ
สุจริต และมีวนิ ัย
บันทึกการ
เบิกจ่ายพัสดุ
ดาเนิน
กิจกรรม
อย่างน้อย
๓ เดือน ต่อ
ครั้งต่อครั้ง

บุคลากร
นาหลักธรรม
ทางศาสนา
มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม

-

การบริจาค
โลหิต/บริจาค
ปฏิทิน เพื่อเป็น
การส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
การช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ให้กับ
ผู้อื่นอันเป็น
คุณลักษณะ
คุณธรรมด้าน
จิตอาสา
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โครงการ/กิจกรรม
๓. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมองค์กร

วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
ของโครงการ/
ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม
เพื่อขับเคลื่อน
สบก.
การเสริมสร้าง
ค่านิยมองค์กร
และวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ ในมิติของ
การแบ่งปัน และ
สร้างประโยชน์ให้กับ
สังคมด้วยจิตสานึก
สาธารณะ รวมถึง
การสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างบุคลากร
และมิติการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต
ส่งเสริมการขับเคลื่อน
องค์กรที่มีธรรมา
ภิบาล และการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 2565
ความ
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลลัพธ์เชิง ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้ (ต.ค.–ธ.ค.64) (ม.ค.–มี.ค.65) (เม.ย.–มิ.ย.65) (ก.ค.–ก.ย.65) เชื่อมโยง
ปริมาณ
คุณภาพ
การขับเคลื่อน
มีการดาเนิน 1) เสริมสร้าง
ค่านิยมองค์กร
การเสริมสร้าง
โครงการ/
ของสานักงาน
ค่านิยมองค์กร
กิจกรรม
คณะกรรมการ
ของสานักงาน
อย่างน้อย
สิทธิมนุษยชน
กสม. และ
2 กิจกรรม แห่งชาติ และ
วัฒนธรรมที่พึง
วัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ ในมิติ
ประสงค์
ของการแบ่งปัน
2) บุคลากรที่
และสร้างประโยชน์
ได้ร่วมกิจกรรม
ให้กับสังคม
ตระหนักและ
รวมถึงการสร้าง
ให้ความสาคัญ
สัมพันธภาพ
ในการ
ที่ดีระหว่าง
ปฏิบัตงิ าน
บุคลากรอันเป็น
ด้วยความ
ลักษณะ
โปร่งใส
คุณธรรมด้าน
มีคุณธรรม
พอเพียง วินัย
จริยธรรม
สุจริต จิตอาสา
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โครงการ/กิจกรรม
4. กิจกรรมลดการใช้กระดาษ
และถุงพลาสติก

5. กิจกรรมประหยัดพลังงาน/วัสดุ
สานักงาน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

วัตถุประสงค์
ของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้าง
จิตสานึกให้บุคลากร
ในสังกัดลดการใช้
กระดาษ และ
ถุงพลาสติก
เพื่อเสริมสร้าง
จิตสานึกให้บุคลากร
ในสังกัดประหยัด
พลังงาน/วัสดุ
สานักงาน และใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า

เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิง ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ
คุณภาพ
สมต.
มีการดาเนิน
โครงการ/
กิจกรรม
อย่างน้อย
2 กิจกรรม
สมต.
สานักงาน
กสม.
ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้าน
ไฟฟ้า และ
วัสดุครุภัณฑ์

ปีงบประมาณ 2565

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

-

ความ
เชื่อมโยง

8
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน
งบประมาณ
ความ
โครงการ/กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิง ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้
เชื่อมโยง
(ต.ค.–ธ.ค.
64)
(ม.ค.–มี
.
ค.
65)
(เม.ย.–มิ
.
ย.
65)
(ก.ค.–ก.ย.
65)
ปริมาณ
คุณภาพ
การจัดทา
มีรายงาน
6. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการ เพื่อเสนอแนะมาตรการ
สกม.
56,850
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง หรือแนวทางในการ
มาตรการหรือ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
มาตรการหรือ
สิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไข
แนวทางในการ
สิทธิมนุษยชน รวม
แนวทาง
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ส่งเสริมและ
ตลอดทั้งการแก้ไข
ในการส่งเสริม
คาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
คุ้มครองสิทธิ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ
และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
มนุษยชน
วัตถุประสงค์
ของโครงการ/
กิจกรรม

ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน

7. การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจาปี พ.ศ. 2565

เพื่อยกระดับให้
สานักงาน กสม.
เป็นองค์แห่ง
ความโปร่งใส
เป็นที่ยอมรับแก่
ผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิมนุษยชน
และการแก้ไข
ปรับปรุง
กฎหมาย
กฎ ระเบียบ
หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้
สอดคล้อง
กับหลักสิทธิ
มนุษยชน

สบก.

-

ผลการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ดาเนินงาน
ระดับ 5 (80100 คะแนน)

-

รวมตลอดทั้ง
การแก้ไข
ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ
ระเบียบ หรือ
คาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิ
มนุษยชน
อันเป็นคุณลักษณะ
คุณธรรมด้าน
สุจริต และวินยั
การยกระดั บ
การทางานให้ได้
มาตรฐานและ
มีความโปร่งใส
โดยปฏิบัติตาม
กติ ก า เคารพ
กฎหมาย

9
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิง ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้
(ต.ค.–ธ.ค.
64)
(ม.ค.–มี
.
ค.
65)
(เม.ย.–มิ
.
ย.
65)
(ก.ค.–ก.ย.
65)
ปริมาณ
คุณภาพ

8. การจัดทาแผนคุณธรรม ความโปร่งใส เพื่อสร้างและพัฒนา
และป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ระบบบริหารจัดการ
พ.ศ. 2565
งานด้านส่งเสริม
คุณธรรม

สบก.

-

รายงานผล
การดาเนินงาน
ตามแผน
เสนอต่อ
เลขาธิการ
กสม.

-

9. การประเมินองค์กรคุณธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สบก.

ระดับผล
คะแนนการ
ประเมิน
องค์กร
คุณธรรม
มากกว่า 10
คะแนน

ระดับผล
การประเมิน
องค์กร
คุณธรรม
“ระดับองค์กร
คุณธรรม”

-

ความ
เชื่อมโยง
มีความซื่อตรง
ซื่อสัตย์ และร่วม
ต่อต้านการทุจริต
อันเป็นลักษณะ
คุณธรรมด้าน
สุจริต และมีวินยั
การสร้างและ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
งานด้านส่งเสริม
คุณธรรม อันเป็น
ลักษณะคุณธรรม
ด้านสุจริต และมี
วินยั
เป็ น การสร้ า ง
ความตระหนั ก
คุ ณ ธรรมให้ แ ก่
บุ ค ลากรใน
องค์ ก ร อันเป็น
ลักษณะคุณธรรม
ด้านสุจริต และมี
วินยั

10
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดาเนินการงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในสังคม
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ
ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิง ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้
10. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิ
และศักดิศ์ รีของความ
เป็นมนุษย์ รู้จักสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน รู้จักหวง
แหนสิทธิของตน
ตลอดจนรู้ถึงหน้าที่
ที่ถูกต้องของตน

สสค.

11. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่
มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี
2564

เพื่อยกย่อง เชิดชูและ
ประกาศเกียรติคุณ
บุคคลและองค์กร
ที่มีผลงานดีเด่นด้าน
การส่งเสริม ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนให้สังคม
ได้รับรู้

สสค.

ปริมาณ
จานวนตอน
การผลิตที่
ออกอากาศ
ตามแผนการ
ดาเนินงาน

คุณภาพ
ประชาชนและ 800,000
เครือข่าย
องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน
ภาคประชา
สังคม ตลอดจน
นักเรียน นิสิต
และนักศึกษา
ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้
และความ
ตระหนักด้าน
สิทธิมนุษยชน
ได้บุคคลและ การมอบ
200,000
องค์กรที่มี
รางวัลช่วย
ผลงานดีเด่น สร้างขวัญและ
ด้านการส่งเสริม กาลังใจในการ
ปกป้องและ
ปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิ คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน
มนุษยชน และ
ประจาปี 2563 สร้างความ
จานวน 7
ตระหนักเรื่อง
รางวัล
สิทธิมนุษยชน
อย่างต่อเนื่อง
ในสังคม

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 64) (ม.ค.–มี.ค. 65) (เม.ย.–มิ.ย. 65) (ก.ค.–ก.ย. 65)

ความ
เชื่อมโยง
การส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนให้
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักรู้
ในเรื่องสิทธิและ
ศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ อันเป็น
คุณธรรมด้านสุจริต
จิตอาสา

การยกย่องและ
เชิดชูเกียรติคุณ
ผู้ที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริม
ปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน เป็นการ
ส่งเสริมการทา
ความดีเอื้ออาทร
ต่อคนและสังคม
โดยมิได้หวัง
ผลตอบแทน อันเป็น
คุณธรรมด้านสุจริต
จิตอาสา

11
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิง ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้

12. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชน
สากล ๑๐ ธันวาคม 2564

เพื่อกระตุ้นให้เกิด
กระแสสังคมให้
ประชาชนสนใจ
และตระหนักถึง
เรื่องสิทธิเสรีภาพ
ความเสมอภาค
ศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
และการปฏิบัตติ น
ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน

สสค.

13. โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่

1. เพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้แก่ประชาชนผ่าน
การสื่อสารสาธารณะ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบ
ถึงหน้าที่ อานาจ และ
ภารกิจของ กสม.

สสค.

ปริมาณ
จานวน
กลุม่ เป้าหมาย
ที่เข้าร่วมงาน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและ
ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชน
อันเกี่ยวข้องกับ
การปกป้อง
และคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน
ไม่น้อยกว่า
๔๐๐ คน

จานวน
รายงานข่าว
ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาท
หน้าที่และผล
การดาเนินงาน
ของ กสม.

คุณภาพ
-

500,000

ข้อมูลข่าวสาร 1,000,000
ที่ได้รับการ
เผยแพร่มี
คุณค่าในเชิง
ประเด็น
ที่ก่อให้เกิด
ความรู้
ความเข้าใจ
และความ
ตระหนัก
ในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนอัน
สืบเนื่องจาก
บทบาท
หน้าที่และผล
การดาเนินงาน
ของ กสม.

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 64) (ม.ค.–มี.ค. 65) (เม.ย.–มิ.ย. 65) (ก.ค.–ก.ย. 65)

ความ
เชื่อมโยง
การส่งเสริม
ความร่วมมือ
ในการดาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
และการประสานงาน
เครือข่ายกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อช่วยขับเคลื่อน
สังคมสู่ความดีงาม
และมีธรรมาภิบาล
อันเป็นลักษณะ
คุณธรรมด้านสุจริต
จิตอาสา

การส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนเป็นการ
ให้ความรู้ ความ
เข้าใจ และความ
ตระหนักด้านสิทธิ
มนุษยชนให้แก่
ประชาชนผ่าน
การสื่อสาร
สาธารณะอันเป็น
ลักษณะคุณธรรม
ด้านสุจริต จิต
อาสา

12
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิง ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้
ปริมาณ

คุณภาพ

14. โครงการเสริมสร้างความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

1. เพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้แก่ประชาชนผ่าน
การสื่อสารสาธารณะ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบ
ถึงหน้าที่อานาจ
และภารกิจของ กสม.

สสค.

1. จานวน
รายงานข่าว
ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาท
หน้าที่และผล
การดาเนินงาน
ของ กสม.
2. จานวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและ
ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน
อันเกี่ยวข้อง
กับบทบาท
หน้าที่และ
ผลการดาเนินงาน
ของ กสม.

ข้อมูลข่าวสาร 2,600,000
ที่ได้รับการ
เผยแพร่มี
คุณค่าในเชิง
ประเด็น
ที่ก่อให้เกิด
ความรู้
ความเข้าใจ
และความ
ตระหนัก
ในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน
อันสืบเนื่องจาก
บทบาทหน้าที่
และผลการ
ดาเนินงาน
ของ กสม.

15. งานจ้างจัดพิมพ์และจัดทา
อาร์ตเวิร์คจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

1. เพื่อใช้เป็นสื่อ
เผยแพร่ความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารด้าน
สิทธิมนุษยชนแก่
ประชาชน องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม
ตลอดจนนักเรียน
นิสิต และนักศึกษา

สสค.

จดหมายข่าว
มุมมองสิทธิ์
จานวน
12 ฉบับ

ประชาชนและ 360,000
เครือข่าย
องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน
ภาคประชา
สังคม ตลอดจน
นักเรียน นิสิต
และนักศึกษา
ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ และ

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 64) (ม.ค.–มี.ค. 65) (เม.ย.–มิ.ย. 65) (ก.ค.–ก.ย. 65)

ความ
เชื่อมโยง
การส่งเสริมพัฒนา
สื่อสารองค์กร
ด้านสิทธิมนุษยชน
ช่วยขับเคลื่อน
สังคมสู่ความดีงาม
และมีธรรมาภิบาล
อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนัก
เรื่องสิทธิมนุษยชน
ในกลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ เป็นการ
ส่งเสริมและ
ปลูกจิตสานึก
ให้ผู้รับชมมีความ
ตระหนักเรือ่ งสิทธิ
มนุษยชน อันเป็น
ลักษณะคุณธรรม
ด้านสุจริต จิตอาสา
การส่งเสริมพัฒนา
สื่อสารองค์กรด้าน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น
ช่ ว ย ขั บ เ ค ลื่ อ น
สังคมสู่ความดีงาม
และมีธรรมาภิบาล
อี ก ทั้ ง เ ป็ น ก า ร
ส่ งเสริ ม และสร้าง
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก
เรื่องสิทธิมนุษยชน

13
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิง ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้
ปริมาณ

2. เพื่อใช้เป็นสื่อ
เผยแพร่กิจกรรม
และผลการ
ดาเนินงานของ
คณะกรรมการ

16. งานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
ความรู้สิทธิมนุษยชนและสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการประชา
สัมพันธ์องค์กร

1. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักรู้ในเรื่อง
สิทธิและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
รู้จักสิทธิขั้นพื้นฐาน
รู้จักหวงแหนสิทธิ
ของตน ตลอดจนรู้ถึง
หน้าที่ที่ถูกต้อง
ของตน
2. เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้
ประชาชนได้เห็น
คุณค่าและ
ความสาคัญด้าน
สิทธิมนุษยชน และ
ให้ความสาคัญในการ
เคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น

สสค.

จานวนตอน
การผลิตที่
ออกอากาศ
ตามแผน
การดาเนินงาน

คุณภาพ

ความตระหนัก
ด้านสิทธิ
มนุษยชน
และได้รับทราบ
กิจกรรม
และผลการ
ดาเนินงาน
ของ กสม.
เกิดความ
ตระหนักรู้
ในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน

ประชาชนและ 500,000
เครือข่าย
องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน
ภาคประชา
สังคมตลอดจน
นักเรียน นิสิต
และนักศึกษา
ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้
และความ
ตระหนัก
ด้านสิทธิ
มนุษยชน และ
ได้รับทราบ
กิจกรรม
และผลการ
ดาเนินงานของ
กสม. เกิดความ
ตระหนักรู้
ในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 64) (ม.ค.–มี.ค. 65) (เม.ย.–มิ.ย. 65) (ก.ค.–ก.ย. 65)

ความ
เชื่อมโยง
ในกลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ เป็นการ
ส่งเสริมและ
ปลูกจิตสานึก
ให้ผู้รับฟัง
ตระหนักเรือ่ ง
สิทธิมนุษยชน
อันเป็นลักษณะ
คุณธรรมด้านมีวินัย
สุจริต จิตอาสา
การส่งเสริม
ความร่วมมือ
ในการดาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
และการ
ประสานงาน
เครือข่ายกับ
ประชาชน เพื่อช่วย
ขับเคลื่อนสังคมสู่
ความดีงาม และมี
ธรรมาภิบาล
อันเป็นการส่งเสริม
และสร้างความ
ตระหนักเรื่องสิทธิ
มนุษยชน
อันเป็นลักษณะ
คุณธรรมด้านมีวินัย
สุจริต จิตอาสา
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โครงการ/กิจกรรม
17. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมด้าน
การส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ของศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
- การประชุมเตรียมการเพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค ภายใต้โครงการขับเคลือ่ น
กิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
1. เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางาน
ระหว่างศูนย์ศึกษา
และประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ
2. เพื่อให้ศูนย์ศึกษา
และประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคเป็น
หน่วยงานประสาน
การดาเนินการเพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนให้แก่
ประชาชนในพื้นที่

เป้าหมาย
หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิง ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้
สสค.

ปริมาณ

คุณภาพ

มีผู้ตอบรับ
เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
ของจานวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด

ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนิน
โครงการ
(๕ ระดับ)
คือ มีการ
สรุปผล
กิจกรรม
เสนอ
เลขาธิการ
กสม.

200,075

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 64) (ม.ค.–มี.ค. 65) (เม.ย.–มิ.ย. 65) (ก.ค.–ก.ย. 65)

ความ
เชื่อมโยง
การส่งเสริมความ
ร่วมมือในการ
ดาเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชน
การประสานงาน
เครือข่าย กับ
สถาบันการศึกษา
เพื่อช่วยขับเคลื่อน
สังคมสู่ความดีงาม
และมีธรรมาภิบาล
อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนัก
เรื่องสิทธิมนุษยชน
ในกลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ เป็นการ
ส่งเสริมและ
ปลูกจิตสานึกให้
ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมตระหนัก
เรื่องสิทธิมนุษยชน
อันเป็นลักษณะ
คุณธรรมด้านมี
วินัย สุจริต
จิตอาสา
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18. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
วิทยากรกระบวนการ (Training of
Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
เพื่อนาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปประยุกต์ใช้ เขตพื้นทีภ่ าค
กลางและกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
1) เพื่อเผยแพร่
และส่งเสริมให้ครู
อาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ภูมิภาค
ของศูนย์ศึกษาฯ
นาคู่มือการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปใช้จัด
การเรียนการสอน
ในสถานศึกษา
2) เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในพืน้ ที่
โดยจัดให้มีกิจกรรม
สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และความ
ตระหนักด้านสิทธิ
มนุษยชนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
และขยายความ
ร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ
รวมทั้งการสร้างพืน้ ที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชน

เป้าหมาย
หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิง ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้
สสค.

ปริมาณ

มีผู้ตอบรับ
เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
ของจานวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด

คุณภาพ

1) ผู้เข้าร่วม 500,000
กิจกรรม
มีความรู้
ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง
และเท่าทัน
เรื่องสิทธิ
มนุษยชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ตอบ
แบบสอบถาม
ทั้งหมด
2) ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ในการจัด
กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
จากผู้ตอบแบบ
สอบถาม
ทั้งหมด
3) ระดับ
ความสาเร็จ
ของการดาเนิน
โครงการ
(5 ระดับ)

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 64) (ม.ค.–มี.ค. 65) (เม.ย.–มิ.ย. 65) (ก.ค.–ก.ย. 65)

ความ
เชื่อมโยง
การส่งเสริม
ความร่วมมือ
ในการดาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
และการ
ประสานงาน
เครือข่ายกับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อช่วย
ขับเคลื่อนสังคม
สู่ความดีงาม
และมีธรรมาภิบาล
อันเป็ นลักษณะ
คุณธรรมด้านมี
วินยั สุจริต
จิตอาสา
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วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิง ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้
ปริมาณ

3) เพื่อสร้างต้นแบบ
บุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อเป็น
เครือข่าย การเรียนรู้
และการดาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษาในระดับ
ภูมิภาคและ
ระดับประเทศ
19. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
สาหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศในการเป็นองค์กรร่วมจัดการ
มอบรางวัลอรรธนารีศวร

1. เพื่อเชิดชู บุคคล กพค.
และหน่วยงานที่
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการทางาน
ของบุคคล
หลากหลายทางเพศ
โดยปราศจากอคติ
และการเลือกปฏิบัติ
2. เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงบทบาท
การทางานของ
ชุมชน กลุ่มคน
หน่วยงานในการ
ขับเคลื่อนประเด็น
ความหลากหลาย
ทางเพศในทุกมิติ
และเป็นรูปธรรม

ผู้เข้าร่วม
40 คน

คุณภาพ

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 64) (ม.ค.–มี.ค. 65) (เม.ย.–มิ.ย. 65) (ก.ค.–ก.ย. 65)

ความ
เชื่อมโยง

คือ มีสรุปผล
การดาเนินงาน
และเสนอต่อ
เลขาธิการ
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

การส่งเสริม
44,000
สิทธิมนุษยชน
สาหรับกลุ่ม
ผู้มีความ
หลากหลาย
ทางเพศ โดย
การสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจผ่านเวที
การเสวนา
“รางวัล
อรรธนารีศวร
กับการ
ขับเคลื่อน เรื่อง
สิทธิ สุขภาพ
และสังคม
ด้านความ
หลากหลาย
ทางเพศใน

การขับเคลื่อน
สังคมสู่ความ
ดีงาม และมี
ธรรมาภิบาล
อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนัก
เรื่องสิทธิ
มนุษยชน
ในกลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย
ปลูกจิตสานึก
ปรับทัศนคติ
และค่านิยม
ให้ตระหนักเรื่อง
สิทธิมนุษยชน
อันเป็นลักษณะ
คุณธรรมด้าน
มีวินัย สุจริต
จิตอาสา
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20. โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
3. เพื่อส่งเสริมและ
สร้างขวัญกาลังใจ
ให้กับบุคคลและ
หน่วยงานที่
ดาเนินงานใน
ประเด็นความ
หลากหลายทางเพศ
4. เพื่อสนับสนุน
การทางานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายให้มี
การดาเนินกิจกรรม
ในประเด็นความ
หลากหลายทางเพศ
ในทุกมิติอย่าง
กว้างขวาง
1. เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย
ในการใช้สิทธิและ
เสรีภาพการรณรงค์
ในประเด็น
สิทธิมนุษยชนเชิงรุก
ที่ทันต่อสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน
ในปัจจุบนั

เป้าหมาย
หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิง ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้
ปริมาณ

สสค.

คุณภาพ

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.–ธ.ค. 64) (ม.ค.–มี.ค. 65) (เม.ย.–มิ.ย. 65) (ก.ค.–ก.ย. 65)

ความ
เชื่อมโยง

สังคมไทยอย่าง
ต่อเนื่อง
ภายใต้
สถานการณ์
โควิด – 19”

มีการจัด
การจัดกิจกรรม 100,000
กิจกรรมอย่าง รณรงค์ด้าน
น้อย 1 ครั้ง สิทธิมนุษยชน
เชิงรุกที่ทันต่อ
สถานการณ์
ปัจจุบันส่งผล
ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความเชื่อมั่น
ต่อ กสม.
ที่ดีขึ้น

การขั บ เคลื่ อ น
สั ง ค ม สู่ ค ว า ม
ดี ง า ม แ ล ะ มี
ธรรมาภิบาล
อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนัก
เรื่องสิทธิมนุษยชน
ในกลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย
ปลูกจิตสานึก
ปรับทัศนคติ

18
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิง ผลลัพธ์เชิง
ที่ใช้
ปริมาณ

คุณภาพ

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

ความ
เชื่อมโยง
และค่านิยมให้
ตระหนักเรื่อง
สิทธิมนุษยชน
อันเป็นลักษณะ
คุณธรรมด้านมี
วินัย สุจริต
จิตอาสา

2. เพื่อให้มีกิจกรรม
การรณรงค์ด้าน
สิทธิมนุษยชนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายที่ทัน
ต่อสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน
ในปัจจุบนั
จานวน 20 โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2565

6,861,925

