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ระเบียบวาระประชุม 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 6/๒๕๖๒  
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 13.00 น. 

ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
----------------------------------- 

  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ    
  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมส านักงาน กสม. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 
 โดย  ส านักบริหารกลาง (กบท.) 
  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการประชุมศิษย์เก่า IAF (The Internatinal Acadamy for Leadership) 
       โดย นางสาวรจนา  อินคง   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
  นายฐิติวัฒน์  สายวร   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
  นางสาววสี  ภูเต็มเกียรติ   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
  

 3.2 การเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
       โดย  คณะร่วมท างานเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของส านักงาน กสม. 

  

 3.3 ผลการประเมินเพ่ือคัดเลือก ส านัก/หน่วย ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ที่มีการจัดการเอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และตารางก าหนดอายุการจัดเก็บเอกสารดีเด่นประจ าปี 2562 

 โดย คณะท างานจัดท ามาตรฐานการจัดการเอกสารและประเมินคุณค่าเอกสารของส านักงาน กสม. 
  

 3.4 เจาะใจและถอดบทเรียนการท างานผู้เตรียมเกษียณ 
 โดย เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ผู้ด าเนินรายการ นายนฤนาท คุ้มไพบูลย์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 
  
ระเบียบวาระที่ 4      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ................................................................................................. ............................. 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 
เม่ือวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2562 
   โดย  ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
   ตามที่ ได้ มี การประชุมส านั กงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ   
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

   ความเห็นที่ประชุม 

   ........................................................................................... ................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
 

   มติที่ประชุม 

   ........................................................................................... ................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 



























 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
    3.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการประชุมศิษย์เก่า IAF (The Internatinal Acadamy 
for Leadership) 
  โดย นางสาวรจนา  อินคง   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 

     นายฐิติวัฒน์  สายวร   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
     นางสาววสี  ภูเต็มเกียรติ   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ  

    ตามมติคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. ในการประชุมครั้งที่ 9/2562  
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๒ วาระที่ 2.1 รายงานผลการประชุมศิษย์เก่า IAF ครั้งแรกในภูมิภาค  
เรื่อง เยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางสังคมเพ่ือการสร้างสังคมเสรีประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย
ตะวันออก ให้บรรจุเรื่องการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการประชุมศิษย์เก่า IAF เป็นวาระในการประชุม
ส านักงาน กสม.นั้น 

    เนื่องจากความรู้ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กร อีกทั้ ง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ยังมีบทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและเป็น
ขั้นตอนส าคัญในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้บุคลากรของส านักงาน กสม. เกิดการพัฒนา
ทักษะและความสามารถ จึงเห็นควรส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในส านัก/กลุ่มงาน 
ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ในการปฏิบัติงานผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือน าไปใช้ 
ในการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ความเห็นที่ประชุม 

   ........................................................................................... ................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

   มติที่ประชุม 

   .................................................................... .......................................................... 
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........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 



 

 
 
   3.2 การเสริมสร้างค่านยิมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
     โดย  คณะร่วมท างานเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของส านักงาน กสม. 

   ตามที่คณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 วาระที่ 3.3 การเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติให้คณะร่วมท างานเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของส านักงาน คณะกรรมการสิทธิ  
มนุษยชนแห่งชาติน าเสนอร่างค่านิยมองค์กรและแผนการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อที่ประชุมส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นั้น 

   ส ำนักบริหำรกลำงในฐำนะผู้รับผิดชอบโครงกำรพัฒนำระบบงำนและกำรจัดกำรองค์กร 
อย่ำงมีคุณภำพ : กำรสร้ำงค่ำนิยมองค์กร พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของคณะร่วมท ำงำนฯ  
ในกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมองค์กรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเป็นไปด้วยควำมเรียบร้ อย  
จึงเห็นควรน ำร่ำงค่ำนิยมองค์กรเข้ำสู่วำระกำรประชุมส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ   
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดท าร่างค่านิยมองค์กร พร้อมแผนเสริมสร้างค่านิยมองค์กร
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และก าหนดเป็นค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

   ความเห็นที่ประชุม 

   ........................................................................................... ................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

   มติที่ประชุม 

   ......................................................................... ..................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 
 



 

   
   3.3 ผลการประเมินเพื่อคัดเลือก ส านัก/หน่วย ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีการจัดการเอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และตารางก าหนดอายุการจัดเก็บเอกสารดีเด่น
ประจ าปี 2562 
   โดย คณะท างานจัดท ามาตรฐานการจัดการเอกสารและประเมินคุณค่าเอกสารของ
ส านักงาน กสม.  

   ตำมที่คณะท ำงำนจัดท ำมำตรฐำนกำรจัดกำรเอกสำรฯ มอบหมำยคณะท ำงำนติดตำมผล
กำรด ำเนินกำรฯ ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรเอกสำรฯ ของส ำนัก/หน่วย ในส ำนักงำน 
กสม. และคณะท ำงำนติดตำมผลกำรจัดกำรเอกสำรฯ ได้ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรเอกสำรฯ ของส ำนัก/
หน่วย ในระหว่ำงวันที่ ๓๐ กรกฎำคม ถึงวันที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๖๒ ตำมหลักเกณฑ์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะท ำงำนจัดท ำมำตรฐำนฯ นั้น 

   ในการนี้  คณะท างานจัดท ามาตรฐานการจัดการเอกสารฯ  ในการประชุม 
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้มอบรำงวัลและประกำศเกียรติคุณให้แก่ 
ส ำนัก/หน่วยที่มีกำรจัดกำรเอกสำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติดีเด่น  ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
และบุคคลผู้ซึ่งมีส่วนส ำคัญในกำรผลักดัน สนับสนุน และขับเคลื่อนให้กำรจัดกำรเอกสำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ด้วยดี ซึ่งแบ่งประเภทของหน่วยงำนและบุคคลที่
ได้รับรำงวัลเป็น 5 ประเภท คือ     

  (๑) ประเภทส ำนัก/หน่วยดีเด่นที่มีผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรเอกสำรฯ  
  (๒) ประเภทกลุ่มงำน/ฝ่ำยดีเด่นที่มีผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรเอกสำรฯ 
  (๓) ประเภทหน่วยงำนที่มีกำรพัฒนำกำรดี  
  (๔) ประเภทรำงวัลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยช่วยอ ำนวยกำรซึ่งมีส่วนส ำคัญท ำให้กำรจัดกำร

เอกสำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  (5) กำรมอบประกำศเกียรติคุณให้แก่บุคคลผู้มีส่วนส ำคัญในกำรผลักดัน สนับสนุน  

และขับเคลื่อนให้กำรจัดกำรเอกสำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

   ความเห็นที่ประชุม 

   ........................................................................................... ................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

   มติที่ประชุม 

   .............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 



 

 
 3.4 เจาะใจและถอดบทเรียนการท างานผู้เตรียมเกษียณ ปี 2562 

 นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

   ความเห็นที่ประชุม 

   ........................................................................................... ................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

   มติที่ประชุม 

   ........................................................................................... ................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
 
 



 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   ........................................................................................... ................................... 
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