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

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

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

1. แผนยทุธศาสตร์คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
https://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Commission/Vision.aspx
2. แผนพัฒนาหน่วยงาน

2.1 แผนส่ือสารองค์กรและการประชาสัมพันธ ์(พ.ศ. 2561-2565)
https://www.nhrc.or.th/getattachment/43fa1d55-2468-4c75-bed9-dbf3175fef81/.aspx

มตคิณะท ำงำนฯ

ข้อมูลพ้ืนฐำน
โครงสร้าง 0 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

0 แสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก กอง 
ศูนย ์
ฝ่ายส่วน กลุ่ม เป็นต้น

ส านักบริหารกลางO1

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 0 แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน อยา่งน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
0 แสดงข้อมูล อยา่งน้อยประกอบด้วย ชื่อ–นามสกลุ ต าแหน่ง รูปถ่าย 
ช่องทางการติดต่อผู้บริหารแต่ละคน

ส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน ควำมเห็นที่ประชุม  มอบให้ สดส. ประสานขอรูปถ่ายของ ผอ.นตส. และน าลง
ระบบให้เรียบร้อย  โดยขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สบก.ด าเนินการเพิ่มเติมรายละเอยีด ดังนี้
1. แผนผังโครงสร้างขาดส านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ และส านักงาน กสม.พื้นที่
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
2. ประกาศแบ่งส่วนราชการขาดส านักงาน กสม.พื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
 ประกาศ กสม. เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในฯ ฉบับแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 
  ที่ 4 ) พ.ศ. 2565
 โดยขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2565)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้ำนข้อมูล กำรเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

ตวัชี้วัดที่ 9 กำรเปดิเผยข้อมูล
ค ำอธิบำย  เปน็ตัวชี้วดัที่มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เปน็ปจัจบุนับนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปดิเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานใหส้าธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ ์และการปฏสัิมพันธข์้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงานการปฏบิติังาน และการใหบ้ริการ ( 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แ
ก่ แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าป ีและการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และการเปดิโอกาสใหเ้กิด
การมีส่วนร่วม ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย 33 ข้อมูล ดังนี้

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 9.1 : ข้อมูลพ้ืนฐำน

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สบก. ด าเนินการเพิ่มประกาศ กสม. เร่ือง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในฯ ฉบับแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2565 (ส านักงาน 
กสม.พื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  โดยขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ส านักกจิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ /
ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธมินุษยชน 
และส านักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

อ านาจหน้าที่ 0 แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด

O4 แผนยทุธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน

0 แสดงแผนการด าเนินภารกจิของหน่วยงานที่มีระยะมากกวา่ 1 ปี
0 มีข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อยา่งน้อยประกอบด้วย แผนยทุธศาสตร์
 หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วดั 
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

O3 ส านักบริหารกลาง

http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Office-structure.aspx
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Notification.aspx
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Notification.aspx
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Executive-Officials.aspx
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Notification.aspx
https://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Commission/Vision.aspx
https://www.nhrc.or.th/getattachment/43fa1d55-2468-4c75-bed9-dbf3175fef81/.aspx


มตคิณะท ำงำนฯข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้ำนข้อมูล กำรเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

2.2 แผนงานการเสริมสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชนของส านักงาน 
กสม. (พ.ศ. 2561 - 2565)

https://www.nhrc.or.th/getattachment/ac8d4c31-a754-48bc-85de-
a94b2e2b272d/.aspx

2.3 แผนกลยทุธก์ารบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ .ศ. 2561-2565 

https://www.nhrc.or.th/getattachment/795f4625-0314-4fd1-a0f4-
6deb6ce8b8be/.aspx
2.4 แผนส่งเสริมสิทธมินุษยชนตามยทุธศาสตร์คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2565

https://www.nhrc.or.th/getattachment/8d544448-e1ae-41e1-a71b-
25b130a02454/.aspx

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

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
http://www.nhrc.or.th/Laws/type2.aspx
2.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐http://www.nhrc.or.th/Laws/type3.aspx
3.พระราชบัญญัติ
http://www.nhrc.or.th/Laws/type4.aspx
4.ประกาศองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ
http://www.nhrc.or.th/Laws/type5.aspx
5.มาตรฐานและข้อก าหนดทางจริยธรรม
http://www.nhrc.or.th/Laws/type6.aspx
6.ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
http://www.nhrc.or.th/Laws/type7.aspx
7.ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
http://www.nhrc.or.th/Laws/type8.aspx

1. ข่าวประชาสัมพันธ ์/ ข่าวส านักงาน กสม.
http://www.nhrc.or.th/News/Information-News.aspx
2. ข่าวประชาสัมพันธข์องส านักงาน กสม. ทาง facebook/ กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์
https://www.facebook.com/nhrct
3. แถลงการณ์ กสม.
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-
Letters/Statements.aspx4. ข่าว กสม.
http://www.nhrc.or.th/News/Activity-News.aspx

ส านักกจิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ /
ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธมินุษยชน 
และส านักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

O4 แผนยทุธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน

0 แสดงแผนการด าเนินภารกจิของหน่วยงานที่มีระยะมากกวา่ 1 ปี
0 มีข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อยา่งน้อยประกอบด้วย แผนยทุธศาสตร์
 หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วดั 
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อยา่งน้อยประกอบด้วย 
0 ที่อยูห่น่วยงาน
0 หมายเลขโทรศัพท์ 
0 E-mail
0 แผนที่ต้ัง

O5 ส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน/ส านัก
ส่งเสริมการเคารพสิทธมินุษยชน/
ส านักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม  เนื่องจาก สดส. แจ้งวา่ ปัจจุบันมีบัญชีอเีมล์ (E-mail ) 
ของหน่วยงานมีเหลือไม่เพียงพอส าหรับศูนยศึ์กษาและประสานงานในภูมิภาค
ทุกแห่ง โดยอยูร่ะหวา่งด าเนินการเกีย่วกบัการขออนุมัติเช่าเพิ่มเติม ดังนั้น 
เพื่อให้การติดต่อประสานและการให้บริการประชาชนของศูนยศึ์กษาฯ เป็นไป
อยา่งมีประสิทธภิาพ จึงมอบให้ สสค. สร้างบัญชี E-mail กลางของศูนยศึ์กษาฯ 
ในระบบที่เปิดให้บริการแกบุ่คคลทั่วไปแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น hotmail gmail 
และแจ้ง สดส. เพื่อเพิ่มข้อมูล E-mail กลางดังกล่าวในระบบ โดยขอให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน และส านัก
กฎหมาย

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

0 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกจิของหน่วยงาน
0 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกดิขึ้นในปี พ.ศ. 2565

ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธมินุษยชน

O6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง 0 แสดงกฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประสัมพันธ์

http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx
http://www.nhrc.or.th/News/Information-News.aspx
https://www.facebook.com/nhrct
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Statements.aspx
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Statements.aspx
http://www.nhrc.or.th/News/Activity-News.aspx


มตคิณะท ำงำนฯข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้ำนข้อมูล กำรเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

https://www.nhrc.or.th/Home.aspx

หมายเหตุ แสดงช่องทาง messenger ในทุกหน้าบนเวบ็ไซต์

1.ช่องทางเชื่อมโยงไปยงัเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานในเวบ็ไซต์         
http://portal.nhrc.or.th/
2. facebook
https://www.facebook.com/nhrct
3. youtube: LibraryNhrc                       
https://www.youtube.com/user/LibraryNhrct

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาหน่วยงาน

https://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Action-Plan/ProjectPlans.aspx

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://www.nhrc.or.th/getattachment/772f7cd2-accc-4f5e-8d67-
1a96ff392d5d/.aspx

3. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคลากรในภาพรวม

อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

4. แผนการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชนของประเทศยไทย
ปี 2565
https://www.nhrc.or.th/getattachment/464e213f-640f-42fc-ae59-
ba83fe5b482f/%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

O11 รายงานการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน

0 แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีในข้อ
 o10
0 มีเนื้อหาหรือรายละเอยีดความกา้วหน้า อยา่งน้อยประกอบด้วย 
ความกา้วหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กจิกรรม และรายละเอยีด
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน
0 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กสม. (รอบ 6 เดือน) 
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

ส านักกจิการคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

ควำมเห็นที่ประชุม  มอบให้ สกค. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงาน กสม. (รอบ 6 เดือน) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้มี
องค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

Social Network 0 แสดงต าแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยงั
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นต้น

ส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน 
และส านักส่งเสริมการเคารพ
สิทธมินุษยชน

ควำมเห็นที่ประชุม เนื่องจาก สดส. แจ้งวา่ โดยปกติทั่วไปการแสดง QR code
บนหน้าเวบ็ไซต์จะไม่มีการระบุลิงค์ด้านล่างเพื่อให้เกดิความสวยงาม โดย
สามารถคล๊ิกหรือสแกน QR code เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ จึงไม่มีความจ าเป็นต้อง
ระบุลิงค์ใต้ QR code อกี
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว และมอบให้ สดส.ตัด QR
 code https://www.nhrc.or.th/file/qr_nhrc1.aspx
เนื่องจากเป็นหน้าแรกของเวบ็ไซต์ของหน่วยงานที่ QR code นั้นปรากฎอยู่4. Line : NHRCLibrary (@ryv7616j)

O9

กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 9.2 : กำรบรหิำรงำน
กำรด ำเนินงำน

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 0 แสดงแผนการด าเนินภารกจิของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
0 มีข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อยา่งน้อยประกอบด้วย โครงการหรือ
กจิกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการด าเนินการ 
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

ส านักกจิการคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ/ ส านักบริหาร
กลาง และส านักเฝ้าระวงัและประเมิน
สถานการณ์สิทธมินุษยชน

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว และมอบให้ฝ่าย
เลขานุการน าข้อมูลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการ
พัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากรในภาพรวม เผยแพร่ในระบบให้เรียบร้อย

0 แสดงต าแหน่งบนเวป็ไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถส่ือสารให้ค าตอบกบัผู้
สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารได้สองทางหน้าเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงาน (Q&A) เช่น Web broad ,กล่องข้อความถาม - ตอบ , 
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

Q&AO8 ส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน และส านัก
ส่งเสริมการเคารพสิทธมินุษยชน

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

https://www.nhrc.or.th/Home.aspx
http://portal.nhrc.or.th/
https://www.facebook.com/nhrct
https://www.youtube.com/user/LibraryNhrct
https://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Action-Plan/ProjectPlans.aspx


มตคิณะท ำงำนฯข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้ำนข้อมูล กำรเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

1. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

https://www.nhrc.or.th/getattachment/0266a4f3-f1cc-4b40-aa8e-
c79b78ff4379/%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 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

3. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564

https://www.nhrc.or.th/getattachment/2bae96ae-b097-428d-bf72-
ba693d4b0596/Situation2021.aspx

 1. คู่มือและมาตรฐานเกีย่วกบัการรับเร่ืองร้อนเรียนและตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน
ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนตามระเบียบ กสม. วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารในการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน พ.ศ. 2561http://www.nhrc.or.th/Complaints/Duty-and-process.aspx

2.7 คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธิคัีดเลือก

2.8 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เร่ือง การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

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

3. คู่มือการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธิเีฉพาะเจาะจง
http://www.nhrc.or.th/getattachment/oic/Act-and-Related-Laws/Procurement-
Laws-and-Regulations/employ22.pdf.aspx4. ขั้นตอนการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน

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.คู่มือเพื่อสร้างความร่วมมือกบัพันธมิตรในเวทีระหวา่งประเทศ และการขับเคล่ือนให้เกดิผลท่ี
เป็นรูปธรรม

ควำมเห็นที่ประชุม   เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ
น าคู่มือเพื่อสร้างความร่วมมือกบัพันธมิตรในเวทีระหวา่งประเทศฯ และคู่มือ
ด้านการคุ้มครองสิทธมินุษยชน เผยแพร่ในระบบให้เรียบร้อย

ทุกส านัก/หน่วย0 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
ยดึถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั
0 มีข้อมูลรายละเอยีดของการปฏิบัติงาน อยา่งน้อยประกอบด้วย เป็น
คู่มือปฏิบัติภารกจิใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนด
วธิกีารขั้นตอนการปฏิบัติอยา่งไร                                                
      0 จะต้องมีอยา่งน้อย 1 คู่มือ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานO13

O12

2. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.1 คู่มือการปฏิบัติงานกรณีน าเงินฝากคลัง 
2.2 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการส านักงาน กสม.
2.3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ส านักงาน กสม.
2.4 แนวปฎิบัติในการให้ข่าวและประชาสัมพันธข์่าวของ กสม. และส านักงาน กสม.
2.5 คู่มือการอา้งองิและการเขียนรายการเอกสารอา้งองิ
2.6 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร ส านักงาน กสม.

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สกค. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้มีองค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

กำรปฏิบัติงำน

ส านักกจิการคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ
และส านักเฝ้าระวงัและประเมิน
สถานการณ์สิทธมินุษยชน

0 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี
0 มีข้อมูลรายละเอยีดสรุปผลการด าเนินงาน อยา่งน้อยประกอบด้วย ผล
การด าเนินการโครงการหรือกจิกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

http://www.nhrc.or.th/Complaints/Duty-and-process.aspx
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/manual.aspx


มตคิณะท ำงำนฯข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้ำนข้อมูล กำรเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

1) คู่มือสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก วา่ด้วยสถาบันสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ (GANHRI)

2) คู่มือสร้างความร่วมมือระหวา่ง สถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
(APF)3) คู่มือสร้างความร่วมมือระหวา่ง สถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ (SEANF)
4) คู่มือการด าเนินงาน ด้านพันธกรณีและมาตรฐานสิทธมินุษยชนระหวา่งประเทศ

อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

6. คู่มือด้านการคุ้มครองสิทธมินุษยชน

อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

1. ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนตามระเบียบ กสม. วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารในการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน พ.ศ. 2561http://www.nhrc.or.th/Complaints/Duty-and-process.aspx
2. การให้บริการยมืทรัพยากรสารสนเทศ และอตัราค่าปรับของศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน
http://www.nhrc.or.th/getattachment/b3edc004-7749-4eac-8215-
b7b6332a9815/.aspx2.1 แผนผังขั้นตอนการขอรับบริการของศูนยส์ารสนเทศฯ
http://library.nhrc.or.th/flow_service.php
2.2 สิทธกิารยมื
http://library.nhrc.or.th/permission.php
2.3 ระเบียบและประกาศท่ีเกีย่วข้องกบัศูนยส์ารสนเทศฯ
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%A1-4. ขั้นตอนการจดแจ้งองค์กรเอกชนด้านสิทธมินุษยชน และสภาวชิาชีพ
http://www.nhrc.or.th/Complaints/Register.aspx

1.สถิติการรับเร่ืองร้องเรียน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

2.สถิติการใช้บริการศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน 
2.1 สถิติการเข้าใช้บริการ
2.2 สถิติการยมืทรัพยากรสารสนเทศ
2.3 สถิติการบริการตอบค าถามและช่วยการค้นควา้
2.4 สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ
2.5 สถิติจ านวนผู้ศึกษาดูงานและเยีย่มชม
2.6 สถิติการใช้งานผ่านเวบ็ไซต์
2.7 การรายงานผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการใช้บริการ

http://library.nhrc.or.th/statistic1.php

3.สถิติการจดแจ้งองค์กรเอกชนด้านสิทธมินุษยชนและสภาวชิาชีพ
อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

ควำมเห็นที่ประชุม   เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ
น าคู่มือเพื่อสร้างความร่วมมือกบัพันธมิตรในเวทีระหวา่งประเทศฯ และคู่มือ
ด้านการคุ้มครองสิทธมินุษยชน เผยแพร่ในระบบให้เรียบร้อย

ทุกส านัก/หน่วย0 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
ยดึถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั
0 มีข้อมูลรายละเอยีดของการปฏิบัติงาน อยา่งน้อยประกอบด้วย เป็น
คู่มือปฏิบัติภารกจิใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนด
วธิกีารขั้นตอนการปฏิบัติอยา่งไร                                                
      0 จะต้องมีอยา่งน้อย 1 คู่มือ

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานO13

O14

กำรให้บรกิำร
หมายเหตุ การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่ หรือภารกจิตามกฎหมายของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานท่ีมีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกจิของหน่วยงาน

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 0 แสดงคู่มือการให้บริการประชาชน หรือคู่มือแนวทางปฏิบัติที่
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกบัหน่วยงาน
0 มีข้อมูลรายละเอยีดของการปฏิบัติ อยา่งน้อยประกอบด้วย เป็นบริการ
หรือภารกจิใด และก าหนดวธิกีารขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ
อยา่งไร                        
0 หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอยา่งน้อย 1 คู่มือ

ทุกส านัก/หน่วย

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สมต. จัดท าข้อมูลสถิติการรับเร่ืองร้องเรียนให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้มีองค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมอบให้ฝ่ายเลขานุการน าข้อมูลสถิติการจดแจ้งองค์กร
เอกชนด้านสิทธมินุษยชนและสภาวชิาชีพที่ได้รับจาก สสค . เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธมินุษยชน 
ส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน 
ส านักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธมินุษยชน

0 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
0 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอยา่งน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565        
0 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

http://www.nhrc.or.th/Complaints/Duty-and-process.aspx
http://library.nhrc.or.th/flow_service.php
http://library.nhrc.or.th/permission.php
http://library.nhrc.or.th/regulations.php
http://library.nhrc.or.th/register.php
http://library.nhrc.or.th/form.php
http://www.nhrc.or.th/Complaints/Register.aspx
http://library.nhrc.or.th/statistic1.php
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1.ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน

http://library.nhrc.or.th/statistic7.php

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับเร่ืองร้องเรียน ประจ าปี 2564

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

1. การบริการประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธมินุษยชน
http://www.nhrc.or.th/Complaints/E-services.aspx
1.1 รับเร่ืองร้องเรียนออนไลน์
http://www.nhrc.or.th/Complaints/E-services/Online-complaints.aspx
1.2 ติดตามเร่ืองร้องเรียน
http://hris.nhrc.or.th//nhrc2015/progresscomplaint.aspx
1.3 ข้อควรรู้เกีย่วกบัการร้องเรียน
http://www.nhrc.or.th/Complaints/How-to-complaints.aspx
2. ศูนยข์้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.nhrc.or.th/oic/Home.aspx
3.ศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน
http://library.nhrc.or.th/
3.1 สมัครสมาชิก
https://www.nhrc.or.th/getattachment/772f7cd2-accc-4f5e-8d67-
1a96ff392d5d/.aspx

3.2 ขอใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ
http://library.nhrc.or.th/forminfo.php
3.3 ส่ังซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ
http://library.nhrc.or.th/formorder.php
3.4 สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
http://library.nhrc.or.th/register_information.php

1. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://www.nhrc.or.th/getattachment/772f7cd2-accc-4f5e-8d67-1a96ff392d5d/.aspx

2. แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (EV)

https://www.nhrc.or.th/getattachment/a2771ffe-05aa-4115-adce-
04f3d2df06f0/.aspx

O17

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

0 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน 
และส านักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธมินุษยชน

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
0 มีข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อยา่งน้อยประกอบด้วย งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

E-Service 0 แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธรุกรรมภาครัฐที่สอคล้องกบั
ภารกจิของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมายงัหน่วยงาน
0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเวบ็ไซต์หลัก
ของหน่วยงาน

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สดส. ด าเนินการจัดท าช่องทางการขอข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ผลด ำเนินกำร เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สมต. จัดท าข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการงานรับเร่ืองร้องเรียน ประจ าปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้มีองค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ส านักกจิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 9.3 : กำรบรหิำรเงนิงบประมำณ
แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณประจ ำปี

ส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน 
ส านักคุ้มครองสิทธมินุษยชน 
และส านักมาตรฐานและติดตาม
การคุ้มครองสิทธมินุษยชน

http://www.nhrc.or.th/Complaints/E-services.aspx
http://www.nhrc.or.th/Complaints/E-services/Online-complaints.aspx
http://www.nhrc.or.th/Complaints/How-to-complaints.aspx
http://www.nhrc.or.th/oic/Home.aspx
http://library.nhrc.or.th/
http://library.nhrc.or.th/forminfo.php
http://library.nhrc.or.th/formorder.php
http://library.nhrc.or.th/register_information.php
https://www.nhrc.or.th/getattachment/772f7cd2-accc-4f5e-8d67-1a96ff392d5d/.aspx


มตคิณะท ำงำนฯข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้ำนข้อมูล กำรเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

O19 รายงานการก ากบัติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน

0 แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีในข้อ o18
0 มีข้อมูลรายละเอยีดความกา้วหน้า อยา่งน้อยประกอบด้วย 
ความกา้วหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  
0 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ไตรมาส 1-2)
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

ส านักกจิการคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

ควำมเห็นที่ประชุม มอบหมายให้ สกค. จัดท าข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-2)
 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้มีองค์ประกอบของข้อมูล
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://www.nhrc.or.th/getattachment/593085e3-88c3-4e8e-8f72-
7137b4116371/.aspx

 2. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ ส าหรับส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564

https://www.nhrc.or.th/News/Budget-News/20238.aspx

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
http://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Plan-Purchase.aspx

ประกาศต่างๆ เกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
http://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Announce-Purchase.aspx

O20

กำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรอืกำรจดัหำพัสดุ

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

O22 ประกาศต่างๆ เกีย่วกบัการจัดซ้ือจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ

0 แสดงประกาศการจัดซ้ือจัดจ้างตามที่หน่วยงานนจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น
0 เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปี พ.ศ.2565

O21

ส านักบริหารกลาง

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สกค. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะในส่วนของข้อเสนอแนะ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้มีองค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ส านักกจิการคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ และส านัก
บริหารกลาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี

0 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
0 มีข้อมูลรายละเอยีดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อยา่งน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อปุสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

0 แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
0 เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปี พ.ศ.2565
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกนิ 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมาย
ไม่ได้ก าหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธบิาย
เพิ่มเติมโดยละเอยีด หรือเผยแพร่วา่ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

ส านักบริหารกลาง

http://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Plan-Purchase.aspx
http://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Announce-Purchase.aspx
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สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

http://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Summary-Purchase-Month.aspx

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

https://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Summary-Purchase-
Year/%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.แผนกลยทุธก์ารบริหารงานทรัพยากรบุคคลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%
B8%99-HR-Scorcard.pdf.aspx 2. ประกาศส านักงาน กสม. เร่ือง 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
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร
ในภาพรวม

อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

1.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
http://www.nhrc.or.th/ita/data/Regulations.aspx

2. ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกีย่วกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่คณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติก าหนด

O24

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 9.4 : กำรบรหิำรและพัฒนำทรพัยำกรบุคคล
กำรบรหิำรและพัฒนำทรพัยำกรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลO25

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

0 แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยงัใช้บังคับ
ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อยา่งน้อยประกอบด้วย
0 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
0 การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
0 การพัฒนาบุคลากร 
0 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
0 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวญัก าลังใจ                                *
 กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงาน
สามารถน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน

ส านักบริหารกลางและส านักดิจิทัล
สิทธมินุษยชน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

O27

0 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยงัใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 
0 แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน

ส านักบริหารกลาง ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สบก. จัดท านโยบายการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสูงสุดในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาก าหนด โดยให้มี
องค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการน าสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของประเด็นปัญหา 
อปุสรรคและข้อเสนอแนะ เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ส านักบริหารกลาง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน

ส านักบริหารกลาง

O26

O23 0 แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน
0 มีข้อมูลรายละเอยีดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น งานที่ซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิกีารซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เป็นต้น"
0 เป็นข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565                                                                *
กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่วา่ ไม่มีการจัดซ้ือจัด
จ้างในเดือนนั้น

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สบก. จัดท าข้อมูลสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยให้มีองค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สบก. จัดท าแผนงานเกีย่วกบัการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สอดคล้องกบัข้อ O25 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้มี
องค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมอบฝ่ายเลขานุการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาระบบงานและ
พัฒนาบุคลากรในภาพรวม เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ส านักบริหารกลางการด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

0 แแสดงการด าเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

0 แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน
0 มีข้อมูลรายละเอยีด อยา่งน้อยประกอบด้วย งบประมาณท่ีใช้ในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

http://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Summary-Purchase-Month.aspx
http://www.nhrc.or.th/ita/data/Regulations.aspx


มตคิณะท ำงำนฯข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้ำนข้อมูล กำรเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

http://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E12956/mobile/index.html

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน กสม. ประจ าปี 2564 ส านักบริหารกลาง

อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

แนวทางขั้นตอนการด าเนินการกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสม. 
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/7-ผังขั้นตอนการด าเนินการกรณีมีการ
ร้องเรียนเจ้าหน้าท.pdf.aspx

ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
https://www.nhrc.or.th/Home.aspx

http://www.nhrc.or.th/indexBanner.aspx

O31 สถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสม. (กรณีหน่วยงานตรวจสอบพบและ
กรณีมีผู้ร้องเรียน)
อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

ส านักบริหารกลาง

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

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

0 แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยงัใช้บังคับ
ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อยา่งน้อยประกอบด้วย
0 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
0 การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
0 การพัฒนาบุคลากร 
0 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
0 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวญัก าลังใจ                                *
 กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงาน
สามารถน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน

ส านักบริหารกลางและส านักดิจิทัล
สิทธมินุษยชน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

O27

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนรว่ม
ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล ทั้งนี้ สสค. แจ้งวา่ ได้
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสถานวทิยคุรอบครัวข่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงอาจจะมีการเผยแพร่ข่าวสารไม่ทันภายใน 30 เมษายน 2565 
จึงเห็นควรให้ตัดข้อมูลในส่วนนี้ออกไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน และ
ส านักส่งเสริมการเคารพ
สิทธมินุษยชน

O30

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 0 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ หรือภารกจิของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์
0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเวบ็ไซต์หลัก
ของหน่วยงาน

O28 ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการน ารายงานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักงาน กสม. ประจ าปี 2564 เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการน าสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. (กรณีหน่วยงานตรวจสอบพบและกรณีมีผู้ร้องเรียน)
เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

0 แสดงข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
0 มีข้อมูลความกา้วหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ อยา่งน้อยประกอบด้วย จ านวนเร่ืองร้องเรียนทั้งหมด  จ านวนเร่ือง
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และจ านวนเร่ืองที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
0 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
* กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียนให้เผยแพร่วา่ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

0 แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนท่ีเกีย่วข้องกบั
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
0 มีข้อมูลรายละเอยีดของการปฏิบัติงาน อยา่งน้อยประกอบด้วย 
รายละเอยีดวธิกีารที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอยีด
ขั้นตอนหรือวธิกีารในการจัดการต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
และระยะเวลาด าเนินการ

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

0 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเร่ือง
ทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้อง
กบัแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเวบ็ไซต์หลัก
ของหน่วยงาน

ส านักบริหารกลาง

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 9.5 : กำรส่งเสรมิควำมโปรง่ใส
กำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ส านักบริหารกลาง และ
ส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน

ควำมเห็นที่ประชุม เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี

0 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
0 มีข้อมูลรายละเอยีดของการด าเนินการ อยา่งน้อยประกอบด้วย ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อปุสรรค และ
ข้อเสนอแนะและผลการวเิคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
0 เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564

http://www.nhrc.or.th/indexBanner.aspx
http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx
https://www.facebook.com/nhrct


มตคิณะท ำงำนฯข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้ำนข้อมูล กำรเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

1. ข่าว กสม.
http://www.nhrc.or.th/News/Activity-News.aspx
2.  ช่องทางการรับข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/แบบฟอร์มรับ
ข้อมูลด้านสิทธมินุษยชน

http://www.nhrc.or.th/Complaints/ReportonHumanRights-Situation.aspx
3. ข่าวประชาสัมพันธข์องส านักงาน กสม. ทาง facebook/ กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์
https://www.facebook.com/nhrct

4. ข่าวกจิกรรมการเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม และข้อมูลผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

1.การรณรงค์งดการรับของขวญั (No Gift Policy) ในเทศกาลปีใหม่ 2565
https://www.nhrc.or.th/News/Information-
News/%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.การรณรงค์งดการรับของขวญั (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

1. ค่านิยมองค์กร
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/value.aspx
2. เวบ็ไซต์เพื่อเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและร่วมต่อต้านการทุจริต
http://www.nhrc.or.th/ita/data.aspx
3. นโยบายและการเข้าร่วมกจิกรรมของผู้บริหารท่ีเกีย่วข้องกบัการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

   3.1 กจิกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกศุลในโอกาสวนัพ่อแห่งชาติ
https://www.nhrc.or.th/News/Information-
News/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8   3.2 การรณรงค์งดรับของขวญั (No Gift Policy) ส าหรับเทศกาลปีใหม่ 2565
    3.3 .การรณรงค์งดรับของขวญัจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ (No Gift Policy)
   3.4 กจิกรรมปฏิทินส่ือรัก สู่การเรียนให้น้อง
อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

4. ช่องทางร้องเรียนเกีย่วกบัมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท างาน4.1 ประกาศ
http://www.nhrc.or.th/getattachment/89b9ee50-13f8-4de0-be19-
59f4152d4362/.aspx4.2 ช่องทางการร้องเรียน
http://www.nhrc.or.th/sexual-harrassment.aspx

0 แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอก
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนิงานตามภารกจิของหน่วยงาน 
0 เป็นการด าเนิการในปี พ.ศ. 2565

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สสค. จัดท าข้อมูลารเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วน
ร่วมของ กสม. ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้มีองค์ประกอบของ
ข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ
น าข้อมูลผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ส านักเฝ้าระวงัและประเมิน
สถานการณ์สิทธมินุษยชน/
ส านักส่งเสริมการเคารพ
สิทธมินุษยชน และ
ส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน

การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วมO33

O34

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจรติ
เจตจ ำนงสุจรติของผู้บรหิำร

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจรติ

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0 แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุด
0 เป็นการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกบั
การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

ส านักบริหารกลาง และส านักดิจิทัล
สิทธมินุษยชน

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการน าข้อมูลนโยบายและการเข้าร่วม
กจิกรรมของผู้บริหารที่เกีย่วข้องกบัการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และการมอบนโยบายของเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2565 เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการน านโยบายเกีย่วกบัการรับไม่ของขวญั
 (No Gift Policy) ในประเด็นจากการปฏิบัติหน้าที่ เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ส านักบริหารกลาง0 แสดงนโยบายวา่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการ
รับของขวญั (No Gift Policy)
0 ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565
* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด

นโยบายไม่รับของขวญั
(No Gift Policy)

http://www.nhrc.or.th/News/Activity-News.aspx
http://www.nhrc.or.th/Complaints/ReportonHumanRights-Situation.aspx
https://www.facebook.com/nhrct
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/value.aspx
http://www.nhrc.or.th/ita/data.aspx
http://www.nhrc.or.th/sexual-harrassment.aspx


มตคิณะท ำงำนฯข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้ำนข้อมูล กำรเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

5. การมอบนโยบายของเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม
 2565

อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริต
ประจ าปี

0 แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี
ที่อาจกอ่ให้เกดิการทุจริตและประพฤติมิชอบ
0 มีข้อมูลรายละเอยีดของผลการประเมิน อยา่งน้อยประกอบด้วย 
เหตุการณ์   ความเส่ียงและระดับความเส่ียง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการความเส่ียง 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

ส านักกจิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

ควำมเห็นที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาประเมินความเส่ียงเพื่อป้องกนัการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยได้วเิคราะห์ข้อมูลที่เป็นประเด็นหรือเหตุการณ์ ซ่ึงอาจกอ่ให้เกดิการทุจริต
และประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมได้ก าหนดมาตรการ
บริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบผลประเมินความเส่ียงเพื่อป้องกนัการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส านักงาน กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งมาตรการ
บริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามความเห็นที่ประชุม
ดังกล่าว

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง
การทุจริต

0 แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเส่ียงใน
กรณีที่อาจกอ่ให้เกดิการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
0 เป็นกจิกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกบัมาตรการหรือการ
ด าเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ o36 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

ส านัก/หน่วย ที่ถูกก าหนดให้เป็น
ผู้รับผิดชอบ หรือเกีย่วข้องกบัการ
จัดการความเส่ียงตามข้อ O36

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ส านัก/หน่วย ด าเนินการในส่วนที่เกีย่วข้อง ตามผล
ประเมินความเส่ียงเพื่อป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน กสม.
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการบริหารจัดการความเส่ียง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามข้อ O36 โดยให้ส านัก/หน่วยรายงานผล
การด าเนินงานให้ส านักบริหารกลางทราบ ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2565
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

1. ค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/value.aspx
2. กจิกรรมเพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและวฒันธรรมองค์กรที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

   2.1 กจิกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกศุลในโอกาสวนัพ่อแห่งชาติ
   2.2 การรณรงค์งดรับของขวญั (No Gift Policy) ส าหรับเทศกาลปีใหม่ 2565
    2.3 .การรณรงค์งดรับของขวญัจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ (No Gift Policy)
   2.4 กจิกรรมปฏิทินส่ือรัก สู่การเรียนให้น้อง
อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

 1. แผนพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงาน กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

แผนป้องกันกำรทุจรติ

ส านักบริหารกลาง ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการน ากจิกรรมเพื่อรณรงค์เสริมสร้าง
ค่านิยม คุณธรรมและวฒันธรรมองค์กรที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

O38 การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจรติ

กำรเสรมิสรำ้งวัฒนธรรมองค์กร

0 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัการทุจริตหรือพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
0 มีข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อยา่งน้อยประกอบด้วย โครงการ/ 
กจิกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาด าเนินการ 
0 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

ส านักบริหารกลาง ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการน าแผนพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใส
 และป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของส านักงาน กสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่
ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

O39

0 แสดงถึงการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอยา่ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตส านึกท่ีดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
• เป็นการด าเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง
• เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกนั
การทุจริต

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0 แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุด
0 เป็นการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกบั
การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

ส านักบริหารกลาง และส านักดิจิทัล
สิทธมินุษยชน

ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการน าข้อมูลนโยบายและการเข้าร่วม
กจิกรรมของผู้บริหารที่เกีย่วข้องกบัการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และการมอบนโยบายของเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2565 เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

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


มตคิณะท ำงำนฯข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้ำนข้อมูล กำรเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกนัการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใสและการป้องกนัทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

1. สรุปผลคะแนนประเมิน และผลการวเิคราะห์ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. มาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อยูร่ะหวา่งเผยแพร่ในระบบ

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

0 แสดงความกา้วหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
0 มีข้อมูลรายละเอยีดการน ามาตรการพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.2565

รายงานผลการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

ส านักบริหารกลาง ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สบก.จัดท ารายงานผลการขับเคล่ือนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน กสม.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้มีองค์ประกอบของ
ข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน

0 แสดงการวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564                              
0 มีข้อมูลรายละเอยีดการวเิคราะห์ อยา่งน้อยประกอบด้วย ประเด็นท่ี
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดออ่นที่จะต้องแกไ้ขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกบัผลการประเมิน
0 มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวเิคราะห์ไปสู่การปฏฺบัติ หรือ
มาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวเิคราะห์ผลการประเมินฯ โดย
มีรายละเอยีตต่างๆ อยา่งน้อยประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ที่เกีย่วข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวธิกีารปฏิบัติ การก าหนดแนว
ทางการก ากบัติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล

ส านักบริหารกลาง ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการน าสรุปผลคะแนนประเมินและผล
การวเิคราะห์ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมาตรการขับเคล่ือน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่
ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 10.2 มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจรติ
มำตรกำรส่งเสรมิควำมโปรง่ใสและป้องกันกำรทุจรติภำยในหน่วยงำน

O40 รายงานการก ากบัติดตาม
การด าเนินการป้องกนัการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน

0 แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกนั
การทุจริตตามข้อ O39 
0 มีข้อมูลรายละเอยีดความกา้วหน้า อยา่งน้อยประกอบด้วย 
ความกา้วหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กจิกรรม และรายละเอยีด
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 
0 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

ส านักบริหารกลาง ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ สบก.จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน
คุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(รอบ 6 เดือน) และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของส านักงาน กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้มีองค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกนั
การทุจริตประจ าปี

0 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต       
0 มีข้อมูลรายละเอยีดสรุปผลการด าเนินการ อยา่งน้อยประกอบด้วย ผล
การด าเนินการ โครงการหรือกจิกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อปุสรรค และข้อเสนอแนะ
0 ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2564

ส านักบริหารกลาง ควำมเห็นที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานุการน ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใสและการป้องกนัทุจริต ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564 และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564 เผยแพร่ในระบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นที่ประชุมดังกล่าว


