แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
(แนบรายงานการประชุมคณะทางานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565)
ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

กำรเผยแพร่ในระบบ /ลิงค์ URL

หน่วยงำนผู้รบั ผิดชอบ

มติคณะทำงำนฯ

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล
คำอธิบำย เป็นตัวชี้วดั ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงานการปฏิบตั ิงาน และการให้บริการ ( 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แ
ก่ แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย 33 ข้อมูล ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลพื้นฐำน
O1 โครงสร้าง

0 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
0 แสดงตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สานัก กอง
ศูนย์
ฝ่ายส่วน กลุ่ม เป็นต้น

แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Office-structure.aspx
ประกาศแบ่งส่วนราชการ
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Notification.aspx

สานักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สบก.ดาเนินการเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้
1. แผนผังโครงสร้างขาดสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ และสานักงาน กสม.พื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ประกาศแบ่งส่วนราชการขาดสานักงาน กสม.พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศ กสม. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4 ) พ.ศ. 2565
โดยขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

0 แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
0 แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย
ช่องทางการติดต่อผู้บริหารแต่ละคน

แผนผังผู้บริหารสานักงาน กสม.
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Executive-Officials.aspx

สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สดส. ประสานขอรูปถ่ายของ ผอ.นตส. และนาลง
ระบบให้เรียบร้อย โดยขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

O3 อานาจหน้าที่

0 แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด

ประกาศแบ่งส่วนราชการ
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Notification.aspx

สานักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สบก. ดาเนินการเพิ่มประกาศ กสม. เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2565 (สานักงาน
กสม.พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน

0 แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
1. แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิ
ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ https://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Commission/Vision.aspx
มนุษยชนแห่งชาติ /
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว
หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วดั
สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
2. แผนพัฒนาหน่วยงาน
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
และสานักบริหารกลาง
2.1 แผนสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2561-2565)
https://www.nhrc.or.th/getattachment/43fa1d55-2468-4c75-bed9-dbf3175fef81/.aspx

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน
ข้อ

ข้อมูล

0 แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์
หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วดั
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

กำรเผยแพร่ในระบบ /ลิงค์ URL

สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิ
ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มนุษยชนแห่งชาติ /
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว
สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
และสานักบริหารกลาง
มติคณะทำงำนฯ
หน่วยงำนผู้รบั ผิดชอบ

2.2 แผนงานการเสริมสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสานักงาน
กสม. (พ.ศ. 2561 - 2565)
https://www.nhrc.or.th/getattachment/ac8d4c31-a754-48bc-85dea94b2e2b272d/.aspx
2.3 แผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561-2565
https://www.nhrc.or.th/getattachment/795f4625-0314-4fd1-a0f46deb6ce8b8be/.aspx
2.4 แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2565
https://www.nhrc.or.th/getattachment/8d544448-e1ae-41e1-a71b25b130a02454/.aspx
O5 ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
0 ที่อยูห่ น่วยงาน
0 หมายเลขโทรศัพท์
0 E-mail
0 แผนที่ตั้ง

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx

สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน/สานัก
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน/
สานักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม เนื่องจาก สดส. แจ้งว่า ปัจจุบันมีบัญชีอเี มล์ (E-mail )
ของหน่วยงานมีเหลือไม่เพียงพอสาหรับศูนย์ศึกษาและประสานงานในภูมิภาค
ทุกแห่ง โดยอยูร่ ะหว่างดาเนินการเกีย่ วกับการขออนุมัติเช่าเพิ่มเติม ดังนั้น
เพื่อให้การติดต่อประสานและการให้บริการประชาชนของศูนย์ศึกษาฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมอบให้ สสค. สร้างบัญชี E-mail กลางของศูนย์ศึกษาฯ
ในระบบที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น hotmail gmail
และแจ้ง สดส. เพื่อเพิ่มข้อมูล E-mail กลางดังกล่าวในระบบ โดยขอให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

O6 กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

0 แสดงกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
http://www.nhrc.or.th/Laws/type2.aspx
2.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐
http://www.nhrc.or.th/Laws/type3.aspx
3.พระราชบัญญัติ
http://www.nhrc.or.th/Laws/type4.aspx
4.ประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
http://www.nhrc.or.th/Laws/type5.aspx
5.มาตรฐานและข้อกาหนดทางจริยธรรม
http://www.nhrc.or.th/Laws/type6.aspx
6.ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
http://www.nhrc.or.th/Laws/type7.aspx
7.ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
http://www.nhrc.or.th/Laws/type8.aspx

สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน และสานัก
กฎหมาย

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

0 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานตามอานาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
0 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสานักงาน กสม.
สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว
http://www.nhrc.or.th/News/Information-News.aspx
2. ข่าวประชาสัมพันธ์ของสานักงาน กสม. ทาง facebook/ กสม.แถลงข่าวเด่นประจาสัปดาห์
https://www.facebook.com/nhrct
3. แถลงการณ์ กสม.
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-OpenLetters/Statements.aspx
4. ข่าว กสม.
http://www.nhrc.or.th/News/Activity-News.aspx

การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
0 แสดงตาแหน่งบนเว็ปไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบกับผู้
สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Q&A) เช่น Web broad ,กล่องข้อความถาม - ตอบ ,
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

กำรเผยแพร่ในระบบ /ลิงค์ URL
https://www.nhrc.or.th/Home.aspx

หน่วยงำนผู้รบั ผิดชอบ

มติคณะทำงำนฯ

สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน และสานัก ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ แสดงช่องทาง messenger ในทุกหน้าบนเว็บไซต์
O9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : กำรบริหำรงำน
กำรดำเนินงำน
O10 แผนดาเนินงานประจาปี

0 แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter,
Instagram เป็นต้น

1.ช่องทางเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานในเว็บไซต์
http://portal.nhrc.or.th/
2. facebook
https://www.facebook.com/nhrct
3. youtube: LibraryNhrc
https://www.youtube.com/user/LibraryNhrct
4. Line : NHRCLibrary (@ryv7616j)

สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
และสานักส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน

ควำมเห็นที่ประชุม เนื่องจาก สดส. แจ้งว่า โดยปกติทั่วไปการแสดง QR code
บนหน้าเว็บไซต์จะไม่มีการระบุลิงค์ด้านล่างเพื่อให้เกิดความสวยงาม โดย
สามารถคลิ๊กหรือสแกน QR code เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ จึงไม่มีความจาเป็นต้อง
ระบุลิงค์ใต้ QR code อีก
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว และมอบให้ สดส.ตัด QR
code https://www.nhrc.or.th/file/qr_nhrc1.aspx
เนื่องจากเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ QR code นั้นปรากฎอยู่

0 แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดาเนินการ
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

1. แผนปฏิบัติการประจาปี ผลการปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาหน่วยงาน

สานักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ สานักบริหาร
กลาง และสานักเฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว และมอบให้ฝ่าย
เลขานุการนาข้อมูลแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการ
พัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากรในภาพรวม เผยแพร่ในระบบให้เรียบร้อย

https://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Action-Plan/ProjectPlans.aspx
2. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://www.nhrc.or.th/getattachment/772f7cd2-accc-4f5e-8d671a96ff392d5d/.aspx
3. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคลากรในภาพรวม
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ

O11 รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินงานประจาปีรอบ 6 เดือน

4. แผนการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศยไทย
ปี 2565
https://www.nhrc.or.th/getattachment/464e213f-640f-42fc-ae59ba83fe5b482f/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%
E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E
0 แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีในข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี
สานักกิจการคณะกรรมการ
o10
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงาน กสม. (รอบ 6 เดือน)
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
0 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน
0 สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สกค. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงาน กสม. (รอบ 6 เดือน) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้มี
องค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ

ข้อมูล

O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
0 แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
0 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผล
การดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

กำรเผยแพร่ในระบบ /ลิงค์ URL

หน่วยงำนผู้รบั ผิดชอบ

1. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. สานักกิจการคณะกรรมการ
2564
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และสานักเฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
https://www.nhrc.or.th/getattachment/0266a4f3-f1cc-4b40-aa8ec79b78ff4379/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2
%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%
E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E
2. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

มติคณะทำงำนฯ

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สกค. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้มีองค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
3. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564
https://www.nhrc.or.th/getattachment/2bae96ae-b097-428d-bf72ba693d4b0596/Situation2021.aspx

กำรปฏิบัติงำน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

0 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็น
คู่มือปฏิบัติภารกิจใด สาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด กาหนด
วิธกี ารขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
0 จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

1. คู่มือและมาตรฐานเกีย่ วกับการรับเรื่องร้อนเรียนและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561
http://www.nhrc.or.th/Complaints/Duty-and-process.aspx
2. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.1 คู่มือการปฏิบัติงานกรณีนาเงินฝากคลัง
2.2 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสานักงาน กสม.
2.3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สานักงาน กสม.
2.4 แนวปฎิบัติในการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวของ กสม. และสานักงาน กสม.
2.5 คู่มือการอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง
2.6 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สานักงาน กสม.
2.7 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธคี ัดเลือก
2.8 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/manual.aspx
3. คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
http://www.nhrc.or.th/getattachment/oic/Act-and-Related-Laws/ProcurementLaws-and-Regulations/employ22.pdf.aspx
4. ขั้นตอนการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O14%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%
5.คู่มือเพื่อสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ และการขับเคลื่อนให้เกิดผลที่
เป็นรูปธรรม

ทุกสานัก/หน่วย

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ
นาคู่มือเพื่อสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศฯ และคู่มือ
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เผยแพร่ในระบบให้เรียบร้อย

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

กำรเผยแพร่ในระบบ /ลิงค์ URL

หน่วยงำนผู้รบั ผิดชอบ

มติคณะทำงำนฯ

1) คู่มือสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (GANHRI)
2) คู่มือสร้างความร่วมมือระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
(APF)
3) คู่มือสร้างความร่วมมือระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEANF)
4) คู่มือการดาเนินงาน ด้านพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ
6. คู่มือด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ
กำรให้บริกำร
หมายเหตุ การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอานาจหน้าที่ หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สาหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสาคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
0 แสดงคู่มือการให้บริการประชาชน หรือคู่มือแนวทางปฏิบัติที่
1. ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการ
ทุกสานัก/หน่วย
ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ http://www.nhrc.or.th/Complaints/Duty-and-process.aspx
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว
ติดต่อกับหน่วยงาน
2. การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และอัตราค่าปรับของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นบริการ http://www.nhrc.or.th/getattachment/b3edc004-7749-4eac-8215หรือภารกิจใด และกาหนดวิธกี ารขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ
b7b6332a9815/.aspx
2.1 แผนผังขั้นตอนการขอรับบริการของศูนย์สารสนเทศฯ
อย่างไร
http://library.nhrc.or.th/flow_service.php
0 หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
2.2 สิทธิการยืม
http://library.nhrc.or.th/permission.php
2.3 ระเบียบและประกาศที่เกีย่ วข้องกับศูนย์สารสนเทศฯ
http://library.nhrc.or.th/regulations.php
2.4 การสมัครสมาชิก
http://library.nhrc.or.th/register.php
2.5 แบบฟอร์มขอรับบริการ
http://library.nhrc.or.th/form.php
3. แนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O14%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A14. ขั้นตอนการจดแจ้งองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพ
http://www.nhrc.or.th/Complaints/Register.aspx
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

0 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
0 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
0 สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

1.สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
2.สถิติการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
2.1 สถิติการเข้าใช้บริการ
2.2 สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
2.3 สถิติการบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
2.4 สถิติจานวนทรัพยากรสารสนเทศ
2.5 สถิติจานวนผู้ศึกษาดูงานและเยีย่ มชม
2.6 สถิติการใช้งานผ่านเว็บไซต์
2.7 การรายงานผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการใช้บริการ
http://library.nhrc.or.th/statistic1.php
3.สถิติการจดแจ้งองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ

สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
สานักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สมต. จัดทาข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้มีองค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด และมอบให้ฝ่ายเลขานุการนาข้อมูลสถิติการจดแจ้งองค์กร
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพที่ได้รับจาก สสค. เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ 0 แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
การให้บริการ
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

กำรเผยแพร่ในระบบ /ลิงค์ URL
1.ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th/statistic7.php
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สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
และสานักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สมต. จัดทาข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการงานรับเรื่องร้องเรียน ประจาปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้มีองค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และสานักมาตรฐานและติดตาม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สดส. ดาเนินการจัดทาช่องทางการขอข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ผลดำเนินกำร เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับเรื่องร้องเรียน ประจาปี 2564
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
O17 E-Service

0 แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่
จาเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน

1. การบริการประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
http://www.nhrc.or.th/Complaints/E-services.aspx
1.1 รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
http://www.nhrc.or.th/Complaints/E-services/Online-complaints.aspx
1.2 ติดตามเรื่องร้องเรียน
http://hris.nhrc.or.th//nhrc2015/progresscomplaint.aspx
1.3 ข้อควรรู้เกีย่ วกับการร้องเรียน
http://www.nhrc.or.th/Complaints/How-to-complaints.aspx
2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.nhrc.or.th/oic/Home.aspx
3.ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th/
3.1 สมัครสมาชิก
https://www.nhrc.or.th/getattachment/772f7cd2-accc-4f5e-8d671a96ff392d5d/.aspx
3.2 ขอใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ
http://library.nhrc.or.th/forminfo.php
3.3 สั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
http://library.nhrc.or.th/formorder.php
3.4 สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
http://library.nhrc.or.th/register_information.php

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : กำรบริหำรเงินงบประมำณ
แผนกำรใช้จำ่ ยงบประมำณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 0 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
1. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิ
0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตาม
มนุษยชนแห่งชาติ
แหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
https://www.nhrc.or.th/getattachment/772f7cd2-accc-4f5e-8d67-1a96ff392d5d/.aspx
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
2. แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (EV)
https://www.nhrc.or.th/getattachment/a2771ffe-05aa-4115-adce04f3d2df06f0/.aspx

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

กำรเผยแพร่ในระบบ /ลิงค์ URL
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O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่าย 0 แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ รอบ 6 เดือน
ประจาปีในข้อ o18
0 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
0 สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ไตรมาส 1-2)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ควำมเห็นที่ประชุม มอบหมายให้ สกค. จัดทาข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-2)
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้มีองค์ประกอบของข้อมูล
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี

1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://www.nhrc.or.th/getattachment/593085e3-88c3-4e8e-8f727137b4116371/.aspx

สานักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสานัก
บริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สกค. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะในส่วนของข้อเสนอแนะ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้มีองค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

สานักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

สานักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

0 แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
0 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

2. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ สาหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
https://www.nhrc.or.th/News/Budget-News/20238.aspx

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22

0 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร http://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Plan-Purchase.aspx
พัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
0 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมาย
ไม่ได้กาหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบาย
เพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่วา่ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

ประกาศต่างๆ เกีย่ วกับการจัดซื้อจัด 0 แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานนจะต้องดาเนินการตาม ประกาศต่างๆ เกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 http://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Announce-Purchase.aspx
เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
0 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

กำรเผยแพร่ในระบบ /ลิงค์ URL
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O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน

0 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
0 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
http://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Summary-Purchase-Month.aspx
ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธกี ารซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น "
0 เป็นข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
*
กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่วา่ ไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้างในเดือนนั้น

สานักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สบก. จัดทาข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ ประจาเดือนมีนาคม 2565 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้มีองค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจาปี

0 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
0 มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

สานักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการนาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของประเด็นปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยงั ใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
0 แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กาหนดในนามของหน่วยงาน

O26 การดาเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

0 แแสดงการดาเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
0 เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
https://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Summary-PurchaseYear/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8
%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8
%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%
AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B
2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3
%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3
%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E%E0%B8%A8-2564.aspx

1.แผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
สานักบริหารกลาง
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%
B8%99-HR-Scorcard.pdf.aspx
2. ประกาศสานักงาน กสม. เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B
8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8
%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8
%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร สานักบริหารกลาง
ในภาพรวม
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

0 แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยงั ใช้บังคับ
ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
0 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
0 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
0 การพัฒนาบุคลากร
0 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
0 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
*
กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงาน
สามารถนาหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
http://www.nhrc.or.th/ita/data/Regulations.aspx
2. ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาหนด

สานักบริหารกลางและสานักดิจิทัล
สิทธิมนุษยชน

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สบก. จัดทานโยบายการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสูงสุดในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากาหนด โดยให้มี
องค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สบก. จัดทาแผนงานเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สอดคล้องกับข้อ O25 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้มี
องค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด และมอบฝ่ายเลขานุการนา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาระบบงานและ
พัฒนาบุคลากรในภาพรวม เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว
ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ข้อ

ข้อมูล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี

0 แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยงั ใช้บังคับ
ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
0 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
0 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
กำรเผยแพร่ในระบบ /ลิงค์ URL
0 การพัฒนาบุคลากร
0 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
http://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E12956/mobile/index.html
0 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
*
กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงาน
สามารถนาหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สานักบริหารกลางและสานักดิจิทัล
สิทธิมนุษยชน

0 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน กสม. ประจาปี 2564
0 มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะและผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ
0 เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564

สานักบริหารกลาง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 0 แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกีย่ วข้องกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
รายละเอียดวิธกี ารที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธกี ารในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ
และระยะเวลาดาเนินการ

แนวทางขั้นตอนการดาเนินการกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม.
สานักบริหารกลาง
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/7-ผังขั้นตอนการดาเนินการกรณีมีการ
ร้องเรียนเจ้าหน้าท.pdf.aspx

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 0 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับการ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
และประพฤติมิชอบ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทาง
https://www.nhrc.or.th/Home.aspx
ออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่อง
ทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
http://www.nhrc.or.th/indexBanner.aspx
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบประจาปี

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงำนผู้รบั ผิดชอบ

สานักบริหารกลาง และ
สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว
มติคณะทำงำนฯ

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการนารายงานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสานักงาน กสม. ประจาปี 2564 เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

0 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. (กรณีหน่วยงานตรวจสอบพบและ สานักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
กรณีมีผู้ร้องเรียน)
0 มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ
มิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จานวนเรื่อง
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ และจานวนเรื่องที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
0 สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
* กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่วา่ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการนาสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. (กรณีหน่วยงานตรวจสอบพบและกรณีมีผู้ร้องเรียน)
เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

0 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์
0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล ทั้งนี้ สสค. แจ้งว่า ได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสถานวิทยุครอบครัวข่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจจะมีการเผยแพร่ข่าวสารไม่ทันภายใน 30 เมษายน 2565
จึงเห็นควรให้ตัดข้อมูลในส่วนนี้ออกไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx
2.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่าน facebook
https://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Announce.aspx
https://www.facebook.com/nhrct

สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน และ
สานักส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน

ข้อ

ข้อมูล

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
0 แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอก
ได้มีส่วนร่วมในการดาเนิงานตามภารกิจของหน่วยงาน
0 เป็นการดาเนิการในปี พ.ศ. 2565

กำรเผยแพร่ในระบบ /ลิงค์ URL
1. ข่าว กสม.
http://www.nhrc.or.th/News/Activity-News.aspx
2. ช่องทางการรับข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /แบบฟอร์มรับ
ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
http://www.nhrc.or.th/Complaints/ReportonHumanRights-Situation.aspx
3. ข่าวประชาสัมพันธ์ของสานักงาน กสม. ทาง facebook/ กสม.แถลงข่าวเด่นประจาสัปดาห์
https://www.facebook.com/nhrct

หน่วยงำนผู้รบั ผิดชอบ
สานักเฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน/
สานักส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน และ
สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

มติคณะทำงำนฯ

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สสค. จัดทาข้อมูลารเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของ กสม. ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้มีองค์ประกอบของ
ข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ
นาข้อมูลผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

4. ข่าวกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม และข้อมูลผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ
0 แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการ
(No Gift Policy)
รับของขวัญ (No Gift Policy)
0 ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
0 เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1.การรณรงค์งดการรับของขวัญ (No Gift Policy) ในเทศกาลปีใหม่ 2565
https://www.nhrc.or.th/News/InformationNews/%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9
%8C%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%
A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8
2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D-(No-Gift-Policy)%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%
E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83.aspx

2.การรณรงค์งดการรับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ
0 แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 1. ค่านิยมองค์กร
สูงสุด
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/value.aspx
0 เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับ 2. เว็บไซต์เพื่อเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและร่วมต่อต้านการทุจริต
การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
http://www.nhrc.or.th/ita/data.aspx
0 เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
3. นโยบายและการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้บริหารที่เกีย่ วข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
3.1 กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
https://www.nhrc.or.th/News/InformationNews/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8
3.2 การรณรงค์งดรับของขวัญ (No Gift Policy) สาหรับเทศกาลปีใหม่ 2565
3.3 .การรณรงค์งดรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy)
3.4 กิจกรรมปฏิทินสื่อรัก สู่การเรียนให้น้อง
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ
4. ช่องทางร้องเรียนเกีย่ วกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท
4.1
ประกาศางาน
http://www.nhrc.or.th/getattachment/89b9ee50-13f8-4de0-be1959f4152d4362/.aspx
4.2 ช่องทางการร้องเรียน
http://www.nhrc.or.th/sexual-harrassment.aspx

สานักบริหารกลาง

สานักบริหารกลาง และสานักดิจิทัล
สิทธิมนุษยชน

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการนานโยบายเกีย่ วกับการรับไม่ของขวัญ
(No Gift Policy) ในประเด็นจากการปฏิบัติหน้าที่ เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการนาข้อมูลนโยบายและการเข้าร่วม
กิจกรรมของผู้บริหารที่เกีย่ วข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และการมอบนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

กำรเผยแพร่ในระบบ /ลิงค์ URL

หน่วยงำนผู้รบั ผิดชอบ

มติคณะทำงำนฯ

5. การมอบนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2565
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ
กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
0 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ประจาปี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
0 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
0 เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565

O37 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 0 แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
การทุจริต
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
0 เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ดาเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
0 เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันกำรทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต

สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

ควำมเห็นที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงาน กสม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยได้วเิ คราะห์ข้อมูลที่เป็นประเด็นหรือเหตุการณ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมได้กาหนดมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบผลประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสานักงาน กสม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามความเห็นที่ประชุม
ดังกล่าว

สานัก/หน่วย ที่ถูกกาหนดให้เป็น
ผู้รับผิดชอบ หรือเกีย่ วข้องกับการ
จัดการความเสี่ยงตามข้อ O36

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้สานัก/หน่วย ดาเนินการในส่วนที่เกีย่ วข้อง ตามผล
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงาน กสม.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามข้อ O36 โดยให้สานัก/หน่วยรายงานผล
การดาเนินงานให้สานักบริหารกลางทราบ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

สานักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการนากิจกรรมเพื่อรณรงค์เสริมสร้าง
ค่านิยม คุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

0 แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
• เป็นการดาเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการเอง
• เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565

1. ค่านิยมองค์กรของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/value.aspx
2. กิจกรรมเพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
2.2 การรณรงค์งดรับของขวัญ (No Gift Policy) สาหรับเทศกาลปีใหม่ 2565
2.3 .การรณรงค์งดรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy)
2.4 กิจกรรมปฏิทินสื่อรัก สู่การเรียนให้น้อง
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ

0 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดาเนินการ
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

1. แผนพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักบริหารกลาง
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสานักงาน กสม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการนาแผนพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของสานักงาน กสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่
ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล

กำรเผยแพร่ในระบบ /ลิงค์ URL

หน่วยงำนผู้รบั ผิดชอบ

มติคณะทำงำนฯ

O40 รายงานการกากับติดตาม
การดาเนินการป้องกันการทุจริต
ประจาปี รอบ 6 เดือน

0 แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน
การทุจริตตามข้อ O39
0 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน
0 สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สบก.จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผน
คุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบ 6 เดือน) และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของสานักงาน กสม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้มีองค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

O41 รายงานผลการดาเนินการป้องกัน
การทุจริตประจาปี

0 แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
0 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผล
การดาเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
0 ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2564

1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใสและการป้องกันทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ

สานักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการนารายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใสและการป้องกันทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

สานักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการนาสรุปผลคะแนนประเมินและผล
การวิเคราะห์ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมาตรการขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่
ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต
มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 0 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564
0 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน
0 มีการกาหนดแนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏฺบัติ หรือ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดย
มีรายละเอียตต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ที่เกีย่ วข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธกี ารปฏิบัติ การกาหนดแนว
ทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล

O43 การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริม 0 แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หน่วยงาน
0 มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
0 เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.2565

1. สรุปผลคะแนนประเมิน และผลการวิเคราะห์ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่ในระบบ

รายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สบก.จัดทารายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน กสม.ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้มีองค์ประกอบของ
ข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

