
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจเป็นไปตามข้ันตอน และมาตรฐาน โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพ 
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลส าเร็จ ค านึงประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นหลัก   

2. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  
3. เพ่ือให้ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรือพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามภารกิจ  
4. เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม  

 
กลยุทธ์ที่ 1.1  การจัดท า พัฒนา ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท างาน  

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาระบบดิจิทัล
เพ่ือขับเคลื่อนส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 – 
2567 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

9,400 ผลการด าเนินงาน 
๑. มีการศึกษาทบทวนการด าเนินการแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 

(พ.ศ.2560-2564) และสรุปผลการศึกษาเพ่ือประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 
๒. ศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มดิจิทัลในบริบทของ

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และภาพรวมด้านดิจิทัลของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งขาติฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของส านักงาน กสม. (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) เป็นต้น  

                

ส านักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน  



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3.  วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน 
กสม. เพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ได้แก่ วิเคราะห์ระบบเครือข่ายและ 
ด้านข้อมูล เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของหน่วยงานให้มุ่งเน้นการไปสู่องค์กร
ดิจิทัล และมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและจัดท าแผนงานโครงการ 
Master Plan Digital                 

4.  สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสม.  
มีความรู้ความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการก าหนดแผนงานด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับภารกิจแต่ละ 
ส่วนงานรับผิดชอบ โดยได้มีด าเนินการจัดอบรมในวันที่  ๒๔ สิงหาคม  256๔  
ณ ห้องประชุม 709 ส านักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 
 5. มีร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2565 – 2569) ของส านักงาน กสม.                  
    6. มีการประชุมเจ้าหน้าที่ของส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนเพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2565 – 2569) ของส านักงาน กสม. 

7. ขอความเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๙) ของส านักงาน กสม.  

 
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ข อ งส านั ก งาน ค ณ ะก รรม การสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

3,704,200 ผลการด าเนินงาน 
      มีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักงาน กสม. และอยู่ระหว่างด าเนินการตรวจรับพร้อมติดตั้งภายในระยะเวลาก าหนด
ตามสัญญาจ้าง (เดือนมกราคม 2565) 
 
 
 
                

ส านักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการจัดท าแผนงานและพัฒนา
ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการด้าน
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

- ผลการด าเนินงาน  
   ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถด าเนินโครงการได ้
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. ควรมีการปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า ความปลอดภัย ประโยชน์ทางราชการและ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงควรหาแนวทางส ารองเพ่ือรับมือและแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ดังกล่าว  
     2. น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดโครงการผ่านระบบ
ออนไลน์ เพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย ความชัดเจนในการจัดกิจกรรม และ
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถเตรียมตัวส าหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
    ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบได้จัดเตรียมแผนไว้เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

4. โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน  
    ด าเนินการรวบรวม ทบทวน ตรวจสอบเนื้อหาความรู้สิทธิมนุษยชนจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ พร้อมทั้งมีการประเมินเนื้อหาเบื้องต้นแบบ Peer 
Review เพ่ือพัฒนาคลังสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยการจัดท าการเชื่อมโยงหลายมิติให้ครอบคลุมทุกหัวข้อ ด้วยการเชื่อมโยงกันระหว่าง
เว็บเพจ จากหน้าหนึ่งไปยังหน้าหนึ่ง หรือจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในหน้าเดียวกัน 
(Hyperlink)  ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. สามารถ
เข้าถึงด้วยระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับระบบ Internet ของส านักงาน กสม.  
 

ส านักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการพัฒนากระบวนการท างาน 
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจด้านการ
ต่างประเทศ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน  
   ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ผ่านการประชุมทางไกล เรื่อง “การป้องกัน 
การทรมาน: พันธกรณีระหว่างประเทศสู่แนวปฏิบัติในกลุ่มประเทศ SEANF” เพ่ือบูรณาการ 
การท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรส านักงาน กสม. ที่ต้องการเรียนรู้
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ  
โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. จากทุกส านัก/หน่วย เข้ าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 60 คน 

ส านักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 

6 . โครงการสัมมนาเพ่ื อ พัฒ นาและ
ก าหนดแนวทางการด าเนิ นงานของ 
ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

- ผลการด าเนินงาน  
    ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการด าเนินโครงการทีไ่ด้ก าหนดให้มีการจัดอบรมนอกสถานที่   
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนได้จัดประชุมหารือร่วมกันภายในโดยไม่ใช้งบประมาณ   
เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานและวางแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

ส านักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
บันทึกข้อมูลในระบบฐาน ข้อมูลการรับ
เรื่องร้องเรียนของกลุ่มงานกลั่นกรองรับ
เรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 

- ผลการด าเนินงาน   
   ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลให้การด าเนินการตามแผนงานล่าช้ากว่าที่ก าหนด 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   - 

ส านักมาตรฐาน
และติดตามการ

คุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 

8.โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 
( Knowledge Management: KM)  ใ น
องค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒๘๔,025 ผลการด าเนินงาน  
 ด าเนินการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งกลุ่ม 

ฝึกปฏิบัติตามภารกิจงานภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรรม ได้แก่
บุคลากรในหน่วยงานตั้งต้นและหน่วยงานน าร่องในการใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนางาน ดังนี้  

ส านักบริหารกลาง 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพ่ิมศักยภาพทีมการจัดการความรู้ (KM 
Team) ของหน่วยงานตั้งต้นและหน่วยงานในสังกัด” เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 
ณ บ้านลีลาไทย รีสอร์ท อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 40 คน 

2) กิจกรรม “การจัดท าองค์ความรู้ที่ ส าคัญ  (Critical Knowledge) ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานน าร่อง” เมื่อวันที่ 4 , 19 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2564 
ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ส านักงาน กสม. โดยมีผู้เข้ากิจกรรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 72 คน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ 1.2  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะให้แก่บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  (มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มุ่งผลส าเร็จของงาน 
ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่ก าหนด มีการปรับปรุงคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น)  
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 . โครงก ารป ระชุ ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร 
เ พ่ื อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร 
ของส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

- ผลการด าเนินงาน  
   ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ไม่สามารถด าเนินการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   - 

ส านักกิจการ
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 

2 . โครงก ารป ระชุ ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร 
เพ่ื อ พั ฒ น าศั ก ยภ าพ บุ ค ล าก รแ ล ะ
ระบบงานของส านักกฎหมาย 

1๐5,718 ผลการด าเนินงาน  
ส านักกฎหมายได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ

ระบบงานของส านักกฎหมาย ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม 
เจ้าหลาวทอแสงบีช ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 18 คน โดยมีการทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ และข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 5 ประเภท 
ได้แก่  

1) ข้อมูลการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

2) ข้อมูลการจัดท าความเห็นทางกฎหมาย  
3) ข้อมูลการติดตามความเคลื่อนไหวทางกฎหมาย  
4) ข้อมูลการจัดท าร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงาน กสม.  
5) ข้อมูลการให้ความเห็นทางกฎหมายและตอบข้อหารือภายในส านักงาน กสม.  

เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. และ

ส านักกฎหมาย 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงาน กสม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้จัดให้มีการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการร่าง

กฎหมายกับหลักความชอบด้วยกฎหมายปกครอง และหลักการ วิธีการ และเทคนิคการ
ให้ความเห็นต่อกฎหมายที่อาจมีผลกระทบก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้ง
ได้มีการระดมความเห็นเจ้าหน้าที่ส านักกฎหมายในเรื่องของการจัดท าความเห็น 
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
และการร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย   
  

3. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

142,710.01 ผลการด าเนินงาน  
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ประกอบด้วย 3 หลักสูตรย่อย ดังนี้ 
หลักสูตรย่อยที่ 1 หลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงาน

กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ภายใต้หลักแนวคิดการให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องใช้ทักษะ สมรรถนะ
เฉพาะด้าน เช่น การให้ค าปรึกษา การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
เมื่อวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 74 คน 

หลักสูตรย่อยที่ 2 หลักสูตร “สังคมดิจิทัลกับมิติงานด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน”เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจภายใต้สถานการณ์
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมดิจิทัล รวมถึงมุมมอง แนวคิด เทคนิค และวิธีการ
เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล เพ่ือเป็นการพัฒนายกระดับทักษะด้าน
การปฏิบัติงานส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี

ส านักบริหารกลาง 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 73 คน 
หลักสูตรย่อยที่ 3 หลักสูตร “ความคิดเชิงสร้างสรรค์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ในการปฏิบัติงาน” เพ่ือเสริมสร้างหลักการและแนวคิดให้พร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 167 คน 
 

4 . โครงการพัฒนาศักยภาพและขีด
สมรรถนะบุ คลากรในหลักสู ตรที่ จั ด 
โดยหน่วยงานภายนอก 

706,395 ผลการด าเนินงาน  
   ด าเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม รวม 59 หลักสูตร/โครงการ ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมจ านวน 187 คน 
 

ส านักบริหารกลาง 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยสิทธิ
มนุษยชน 

179,411 ผลการด าเนินงาน  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสิทธิมนุษยชน ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ

ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ (ขยายถึงสิงหาคม 2564) แบ่งการอบรมเป็น 
3 ระยะ  

การอบรมระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 22–24 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสวนสามพราน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือท าความเข้าใจ
เนื้อหาทางทฤษฎีด้านสิทธิมนุษยชน และการวิจัยบนฐานคิดสิทธิมนุษยชน โดยมี
ผู้เข้าร่วมการอบรมท้ังสิ้น 25 คน  

การอบรมระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2564 เป็นการ
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยก าหนดกิจกรรมไว้ 2 ส่วน คือ  

1) การอบรมหัวข้อ การทบทวนวรรณกรรม (literature review) เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2564 เพ่ือท าความเข้าใจเนื้อหาทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การทบทวนวรรณกรรม (literature review) มีผู้เข้าร่วมการอบรมท้ังสิ้น 24 คน  

ส านักกิจการ
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2) การให้ค าปรึกษาในการฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาข้อเสนอการวิจัยแบบรายหัวข้อ/
กลุ่ม ก าหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2564 โดยมีอาจารย์
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้ค าปรึกษาตลอด
กิจกรรม อย่างไรก็ดี ได้มีการขยายระยะเวลาการด าเนินการไปจนถึงวันที่  26 
กรกฎาคม 2564 เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมต้องค้นคว้าข้อมูลและงานวิชาการเพ่ิมเติม
จ านวนมากเพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบกับผู้ร่วมอบรม 
มีภารกิจงานประจ าที่ต้องเร่งด าเนินการ   

การอบรมระยะที่  3  เมื่อวันที่  16 สิงหาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom 
meeting เป็นการอบรมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนประเด็นการวิจัยสิทธิมนุษยชน 
ในยุคดิจิทัล และการน าเสนอและการอภิปรายแลกเปลี่ ยนเกี่ยวกับข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่พัฒนาโดยผู้ร่วมอบรมในการอบรมระยะที่ 2 มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 
23 คน  

 
6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเพ่ิมพูนสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ
การท างานเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

- ผลการด าเนินงาน  
   ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ไม่สามารถด าเนินการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- 

ส านักกิจการ
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 

7. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราช 
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

48,475 ผลการด าเนินงาน  
ด าเนินการจัดฝึกอบรม จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน ดังนี้ 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564  ณ ห้องเสวนา ส านักงาน กสม. 

และศึกษาดูงาน ณ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 1 วัน     . 

 

ส านักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

    รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564  ณ ห้องเสวนา ส านักงาน กสม.  
และศึกษาดูงาน ณ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 1 วัน   

   
8 . โค ร งก าร พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ แ ล ะ
เสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบสมดุล 

- ผลการด าเนินงาน  
ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรม
แบบกระบวนการกลุ่มที่จะต้องมีการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม       
โดยไม่สามารถปรับรูปแบบวิธีการฝึกอบรมได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

พิจารณาและวางแผนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างเจตคติ ในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้เข้าอบรมในรูปแบบ วิธีการอ่ืนหรือมีการปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสมต่อไป 

ส านักบริหารกลาง 

9. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
รับฟังความคิดเห็นเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการด าเนินการ
จัดการเอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และ
ตารางก าหนดการเก็ บ เอกสารของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

5,115 ผลการด าเนินงาน  
ด าเนินการจัดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ 

ส านักงาน กสม. และการเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 85 คน 

 

ส านักบริหารกลาง 

10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงาน
เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 

- ผลการด าเนินงาน  
ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม
ของบุคคลจ านวนมาก และมีรูปแบบกิจกรรมเป็นการประชุมกลุ่มย่อยหรือการท า
กิจกรรมร่วมกัน รวมถึงมีเนื้อหาวิชาเป็นจ านวนมากซึ่งจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการปรับ

ส านักบริหารกลาง 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
    มีแผนการปรับรูปแบบวิธีการฝึกอบรม จากเดิมฝึกอบรมในระบบห้องเรียน 
เป็น ฝึกอบรมในระบบออนไลน์แต่เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาวิชาเป็นจ านวน
มาก ท าให้จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและการบริหารจัดการ 
เช่น การประสานกับวิทยากรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การจัดท าสื่อการเรียน
การสอนให้รองรับกับรูปแบบวิธีการฝึกอบรม เป็นต้น 
   

11 .โครงการจัดท าหลักสู ตรพัฒ นา
บุ ค ล าก รส านั ก งาน ค ณ ะกรรม การ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) 

999,000 ผลการด าเนินงาน  
  ด าเนินการจัดจ้างสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

เป็นที่ปรึกษาด าเนินโครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีขอบเขตการ
ด าเนินโครงการในเนื้อหาวิชาหมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร 
จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น 
ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ที่มีคุณสมบัติและ
ศักยภาพที่เหมาะสมจะก้าวเข้าสู่ระดับช านาญการพิเศษ หรือระดับอาวุโส  
 หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง 
ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ที่มีคุณสมบัติและ
ศักยภาพที่เหมาะสมจะก้าวเข้าสู่ระดับอ านวยการต้น (ผู้อ านวยการกลุ่มงาน) หรือระดับ
เชี่ยวชาญ 
  

ส านักบริหารกลาง 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 
และผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสม
จะก้าวเข้าสู่ระดับอ านวยการสูง (ผู้อ านวยการส านัก) หรือระดับผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา
ส านักงานฯ)  

ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบริหารสัญญาภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนาม   
ในสัญญา (เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2564)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ 1.3 การเสริมสร้างคุณธรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน เช่น แนวปฏิบัติ/การรณรงค์ไม่รับ-ให้สิ่งของเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน 
การให้บริการ/อ านวยความสะดวกความซ่ือสัตย์ (การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบและข้อเท็จจริง)  
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ผลการด าเนินงาน  
   ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถด าเนินการจัดประชุม/อบรม/
สัมมนาได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- 

ส านักบริหารกลาง 

2. กิจกรรม ให้ = ได ้ ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน  
    ส านักงาน กสม. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ให้ = ได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
    1. กิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่ หน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เมื่อวันที่ 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
    2. กิจกรรม “ปฏิทินสื่อรัก สู่สื่อการเรียนให้น้อง” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2564 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
กรุงเทพ 
    3. กิจกรรม “บริจาคอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียน
หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี  
 

ส านักบริหารกลาง 
และ ส านักเฝ้า

ระวังและประเมิน
สถานการณ์ 

สิทธิมนุษยชน 

3. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมองค์กร ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน  
   ด าเนินจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์เสริมสร้างคา่นิยม คุณธรรม และวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ 
 

ส านักบริหารกลาง 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

   1. กิจกรรม “ปฏิทินสื่อรัก สู่สื่อการเรียนให้น้อง” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2564 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
กทม. 
   2. กิจกรรม “บริจาคอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียน
หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี  
   3. กิจกรรมรณรงค์งดรับของขวัญ (No Gift Policy) ส าหรับเทศกาล 
ปีใหม่ พ.ศ.2564  
   4. กิจกรรมรณรงค์  “ส่งความสุขในวันสงกรานต์  ผ่านค าอวยพร
ออนไลน์” 
   5. กิจกรรม “การประกวดค าขวัญ (Motto) และการออกแบบสร้างสรรค์
อินโฟกราฟิก (Infographic) เนื่องในวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ 
 20 ปี”   
   6. กิจกรรม “ปันสร้างสุข” โดยไดส้่งมอบของรับบริจาค แบ่งออกเป็น  
       ๑) สิ่งของอุปโภค-บริโภคท่ีได้รับบริจาคส่งมอบให้กับกิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพ่ือน าไปบริจาคให้ประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ณ ส านักงานเขตหลักสี่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  
       2) หนังสือและสื่อการเรียนรู้ได้ ส่งมอบให้มูลนิธิกระจกเงา เมื่อวันที่ 
22 กันยายน 2564 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 1.4 การเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอกองค์กร เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรือพัฒนาปรับปรุ ง             
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร ( การประชุมรับฟังความคิดเห็น ส ารวจความต้องการ/ความพึงพอใจ)  
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 . โค ร งก า ร  “ ก าร จั ด ท า ร า ย งาน
สถานการณ์  ปัญ หา และผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชน จากโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน” 

- ผลการด าเนินงาน  
อยู่ระหว่างด าเนินการ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในส่วนของการมอบนโยบายจาก กสม. 

ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจาก กสม. ชุดที่ 3 เป็น กสม.ชุดที่ 4  
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- 

ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

2. โครงการประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายเพ่ือส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติ
พันธุ์และการแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น 
และไร้สถานะ 

177,774 ผลการด าเนินงาน  
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และการแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น

และไร้สถานะ จ านวน 3 กิจกรรม  ได้แก่ 
ครั้งท่ี 1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563  

ณ ชุมชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
ครั้งที่ 2 กิจกรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต กรมการปกครอง กระทรวง 

มหาดไทย ส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  ทางออนไลน์ ระบบ Zoom 
Cloud Meeting 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์  Facebook LIVE 
ทั้งนี้ มีผู้เข้ารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 630 คน 
 

ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

3 . โค ร งก ารก าร จั ด ป ระชุ ม รั บ ฟั ง 
ความ คิ ด เห็ น ต่ อ ผ ลก ารศึ ก ษ าวิ จั ย  
เรื่อง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาด้าน

12,105 ผลการด าเนินงาน  
ผู้วิจัยได้พัฒนารายงาน (ร่าง) ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้วยการปรับปรุงเนื้อหาสาระ

และรูปแบบของรายงานผลการศึกษาวิจัยตลอดมา พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมแสดง

ส านักกิจการ
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

สิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการสร้างเขื่อน 
ฝาย และอ่างเก็บน้ า 

ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิของ กสม. จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 3 คน 
ทั้ งนี้  ผู้วิจัยได้มีการปรับปรุงรายงานการศึกษาวิจัยให้มีคว ามสมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น 
ตามข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิของ กสม. ตามความเห็นของที่ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2564 และประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และได้
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อเลขาธิการ กสม. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564    

 

แห่งชาติ 

4. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กร 
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

175,000 ผลการด าเนินงาน  
คณะท างานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม 

ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563 ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563  
ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563 จ านวน 7 ราย โดยส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ในวันสิทธิมนุษยชนสากล 
10 ธันวาคม ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

 

ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

5.งานการขับเคลื่อนภารกิจด้านการ
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค 

  ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

   5.1 โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจ
และยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth 
Standing Up for Human Rights) 

2,375,400 ผลการด าเนินงาน  
 ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการเป็นการด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชนผ่านความคิดสร้างสรรค์ โดยการประกวดจัดท าสื่อนวัตกรรมจ านวน 2 รูปแบบ 
ได้แก่ 1) การประกวดผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK และ 2) การประกวดภาพถ่าย โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมทั้งการให้เงินรางวัลและการจัดงานพิธีมอบ
รางวัลในวันส าคัญทางสิทธิมนุษยชน   

 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

   5 .2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิ ท ย าก รก ระบ วน ก าร  (Training of 
Trainers) ด้ าน สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ศึ กษ า  
เพ่ื อน าคู่ มื อ การจั ด ก าร เรี ยน รู้ สิ ท ธิ
ม นุ ษ ยช น ศึ ก ษ าส าห รั บ ก ารศึ ก ษ า 
ขั้นพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้  
 

203,944 ผลการด าเนินงาน  
   มีการด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ความรู้พ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน
และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถานศึกษา” และความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ Competency Based Curriculum กิจกรรมการน าเสนอ 
และสรุปภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ การเสวนาหัวข้อ “หลักการ แนวคิด 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” และกิจกรรม
แบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือปฏิบัติการ “การศึกษาและออกแบบกิจกรรมตามคู่มือการเรียนรู้ 
สิทธิมนุษยชนศึกษา ส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ซึ่งแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม 
ได้แก่ ระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 24 – 25 
ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 
34 คน ได้แก่ ตัวแทนครู อาจารย์ จากโรงเรียนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก จ านวน 8 จังหวัด 
ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว 
 

 

   5.3 โครงการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค 

260,303 ผลการด าเนินงาน  
   มีการด าเนินการจัดประชุมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคแบบออนไลน์ เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่าง กสม. สถาบันวิชาการในพื้นที่ และภาคประชาสังคม ดังนี้ 
   1. ศูนย์ศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
(จ านวน 1 โครงการ) 
   2. ศูนย์ศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
(จ านวน 2 โครงการ) 
   3. ศูนย์ศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม 2564 (จ านวน 1 โครงการ) 

 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

   4. ศูนย์ศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 (จ านวน  
1 โครงการ) 
   5. ศูนย์ศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 (จ านวน  
1 โครงการ) 
   6. ศูนย์ศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (จ านวน  
1 โครงการ) 
 

   5.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบั ติ งาน  
ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผลด าเนินงาน  
  ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน  

ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 29 – 30 
กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ ออกเป็น 3 ประเด็นหลัก 
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

   1. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงาน โดยได้มีการ
บรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความหมายและความเป็นมา หลักการสิทธิ
มนุษยชน 6 ประการ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประเภทของสิทธิมนุษยชน 
Human Rights Base Approach และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในชีวิตประจ าวัน 
     2. ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศึกษาฯ ซึ่งเป็น
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในมิติงานด้านการบริหารจัดการ 
โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดท าโครงการ  เช่น 
การเขียนโครงการ องค์ประกอบโครงการ ฯลฯ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้าน
สิทธิมนุษยชน และการเป็นวิทยากรกระบวนการสิทธิมนุษยชน 
   3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศึกษาฯ  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่ก ากับดูแล

 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติของศูนย์ศึกษาฯ อันจะน าไปสู่กระบวนการท างานที่สามารถส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ทั้งนี้  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ บุคลากรของส านักงาน กสม. ที่ปฏิบัติภารกิจ ณ  
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 12 แห่ง จ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
 

6. โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูล
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพ่ือประกอบ 
ก ารจั ดท าร าย งาน ผ ลการป ระ เมิ น
สถานการณ์ ด้ านสิ ทธิมนุ ษยชนของ
ประเทศไทย ปี 2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผลด าเนินงาน  
   มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการมาเป็นการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ประเด็นย่อยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้แก่ 
   1) ประเด็นสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการใช้ความรุนแรงต่อสตรี 
ในครอบครัว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564   
   2) ประเด็นสิทธิมนุษยชนของคนพิการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 
   3) ประเด็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อกลุ่ม 
เปาะบาง และมาตรการการช่วยเหลือของรัฐ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564  
   4) ประเด็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อกลุ่ม
แรงงาน และมาตรการการช่วยเหลือของรัฐ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564   
   5) ประเด็นสิทธิมนุษยชนของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2564  
 

ส านักเฝ้าระวังและ
ประเมิน

สถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน 

7 . โค รงก าร เผ ยแพ ร่คู่ มื อ วิ ท ย าก ร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน  
   มีการจัดท าคู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาแล้วเสร็จ และเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามหนังสือส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ที่ สม 0004/856  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

 



กลยุทธ์ที่ 1.5 การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม (สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร     
การเผยแพร่รับรู้ การก ากับติดตามและการรายงานผล การจัดท าระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ)  
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 . โค รงการสั มมน าเชิ งป ฏิ บั ติ ก าร 
เพ่ือพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

- ผลการด าเนินงาน 
   ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของ
บุคคลจ านวนมาก และมีรูปแบบกิจกรรมเป็นการประชุมกลุ่มย่อยหรือการท ากิจกรรม
ร่วมกันโดยไม่สามารถปรับรูปแบบวิธีการฝึกอบรมได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   ชะลอการด าเนินโครงการ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนดและข้อปฏิบัติในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจาก
โครงการดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากประกอบด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกระดั บ  
รวมประมาณ 250 คน และในการด าเนินโครงการจะมีกิจกรรมในรูปแบบการประชุม 
กลุ่มย่อยหรือการท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นระหว่าง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ส านักบริหารกลาง 

2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน 
การคลัง และพัสดุ ดังนี้ 

  ส านักบริหารกลาง 

   2 .1  หลักสู ตรการจัดท า  TOR ที่ ดี 
และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

7,800 ผลการด าเนินงาน  
   มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 
จ านวน 2 คน 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

   2 .2 หลักสูตรแนวทางการบริหาร
สัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง
และเป็นธรรมกับคู่สัญญาตามพระราช 
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

7,800 ผลการด าเนินงาน  
   มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 -21 มีนาคม 2564 
จ านวน 2 คน 

   2.3 หลักสูตรการจัดท ารายงานการเงิน
รวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส าห รับบุ คลากรของหน่ วยงานส่ วน
ราชการ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน  
  มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 จ านวน 
1 คน 

   2.4 หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการเงิน  การคลั งภาครัฐส าหรับ
หัวหน้างาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน  
   มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร เมื่อวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2564 
จ านวน 1 คน 
 

   2.5 หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้
ความเชี่ ยวชาญ ในการปฏิบั ติ หน้ าที่
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

11,700 ผลการด าเนินงาน  
   มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร เมื่อวันที่ 3 -4 เมษายน 2564 
จ านวน 3 คน 

 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือลดโอกาส ช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร  
2. เพ่ือให้การด าเนินการในกรณีการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การป้องกันและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมของหน่วยงาน (แสดงผลการประเมิน 
รวมถึงมาตรการบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส)  

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมรณรงค์พัสดุราชการไม่น ากลับบ้าน
ไปใช้ส่วนตัว 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน  
   มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์และจัดท าบัญชีควบคุมพัสดุครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ 

ส านักบริหารกลาง 
และส านักเฝ้าระวัง

และประเมิน
สถานการณ์ 

สิทธิมนุษยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานต่อกรณีการทุจริต (จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินงานกรณีมีเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน การตอบสนองต่อปัญหา 
ตลอดจนการน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการท างานและการป้องกันการทุจริต การพัฒนาขั้นตอน และช่องทางการร้องเรียนที่มีความสะดวก ปลอดภัย น่าเชื่อถือ
เรื่องการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน และสามารถติดตามผลได้)  

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัด
มาตรฐานการปฏิบั ติ งาน  (Standard 
Operating Procedure: SOP)” รุ่นที่  2 
และรุ่นที่ ๓ 

30,000 ผลการด าเนินงาน  
   ด าเนินการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom meeting  
เพ่ือรองรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) จ านวน 2 รุ่น โดยมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลและได้รับประกาศนียบัตร รวมทั้งสิ้น
จ านวน 67 คน ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลและไม่มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร  
รวมทั้งสิ้นจ านวน 6 ราย ดังนี้ 
   รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 52 คน 
และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ราย 
   รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 15 คน 
และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 ราย 
 

ส านักบริหารกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการรับรู้แกบุ่คลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของหน่วยงานตลอดจนเพ่ิมความสะดวก และช่องทางการติดต่อให้แก่บุคลากร ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประสานงาน และขอรับบริการ  

2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้แก่บุคลากร ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

กลยุทธ์ที่ 3.1 จัดท าและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (มีช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน สามารถเข้าถึงได้ผ่าน URL 
Website หลักของหน่วยงาน ข้อมูลสอดคล้องกับหัวข้อ มีการตอบสนองกรณีมีข้อสงสัย)  

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการผลิตรายการวิทยุเพ่ือส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน 

255,000 ผลการด าเนินงาน  
   มีการด าเนินงานทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 
ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 10.05 น. ความยาวประมาณ 20 นาที ในระหว่างเดือน
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 โดยมีการออกอากาศทั้งสิ้นจ านวน 52 ตอน และมี
การออกอากาศซ้ าทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ของสถานีวิทยุ  
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งทางเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  
 

ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

2. โครงการจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ 358,800 ผลการด าเนินงาน  
  มีการจัดท าเนื้อหา ออกแบบ จัดพิมพ์ และเผยแพร่จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ (ฉบับเดือน
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป จ านวนกว่า 9,000 ราย/หน่วย  
 

ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

3. โครงการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ เผยแพร่
ค ว าม รู้ ด้ า น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ล ะสื่ อ

856,959.15 ผลการด าเนินงาน  
   มีการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร  

ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิ



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ประชาสัมพันธ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์
องค์กร 

จ านวน 10 รายการ ดังนี้ 
   1 .หนังสือหลักการชี้แนะ เรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององค์การ
สหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพและเยียวยา 
   2. เอกสารข้อมูลธุรกิจและสิทธิมนุษยชน หลากหลายค าถามเกี่ยวกับหลักการ UNGP 
   3. หนังสือสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
   4. หนังสือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
   5. เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สิทธิมนุษยชน 
   6. สื่อเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน ประเภท ชุดสมุดบันทึกสิทธิมนุษยชน 
   7. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของ กสม. 
   8. ชุดนิทรรศการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
   9. กระเป๋าผ้า 
   10. ภาพอินโฟกราฟิกและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
(หมายเหตุ สื่อในรายการที่ 1 – 6 ยังไม่สามารถเผยแพร่ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการ
ประกาศใช้โลโก้ใหม่ของส านักงาน) 
   ทั้งนี้ จ านวนผู้รับสื่อที่ผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการที่ 7 – 9) จ านวน 
10,317 แห่ง และจ านวนการเข้าถึงสื่อออนไลน์ (รายการที่ 10) จ านวน 61,009 บัญชี
ผู้ใช้ 
 

มนุษยชน 

4. โครงการจัดท า “วารสารกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน” 

289,979.60 ผลการด าเนินงาน  
  มีการด าเนินการจัดพิมพ์วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน จ านวน ๒ ฉบับ ๆ ละ 600 เล่ม 
ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2563 และฉบับที่ 2  เดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2564 ให้แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม 
ประชาชน และสื่อมวลชน จ านวน 422 หน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน 

ส านักกฎหมาย 

 



กลยุทธ์ที่ 3.2 จัดท าและพัฒนางานด้านเนื้อหาข่าวสารข้อมูล ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ มีคุณภาพ (สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานโดยเนื้อหาสาระถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม เข้าใจง่าย : ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการให้บริการ นโยบายผู้บริหาร แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริต และการส่งเสริมความโปร่งใสเป็นธรรมขององค์กร ขั้นตอนการด าเนินการกรณีการทุจริต ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นรับข้อมูล
ข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร กิจกรรม ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน)  

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผล 
การศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิประการอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

125,190 ผลการด าเนินงาน  
   มีการจัดท าหนังสือ/เอกสารเผยแพร่โดยสังเคราะห์และสรุปสาระส าคัญจากเนื้อหาของ
งานศึกษาวิจัยในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่ด าเนินการโดยส านักงาน  กสม. ร่วมกับ
คณะที่ปรึกษา นักวิจัยและวิชาการ อาทิ รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “มาตรฐานสากล 
ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือการเคารพสิทธิมนุษยชน” รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “บทบาท
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนในการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน” 
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human 
Rights Due Diligence : HRDD)” เป็นต้น และน าเอกสารดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามข้อเสนอแนะของงานศึกษาวิจัย  โดยจัดส่งหนังสือ/
สื่อเผยแพร่ผ่านระบบไปรษณีย์ตอบรับและแพลตฟอร์มออนไลน์  (เช่น Google Form) 
โดยจัดท าส่งให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 675 หน่วย ทั้งยังมีการเผยแพร่สื่อในรูปแบบ 
e-book โดยใหสาธารณชนสามารถเข้าดูและดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ส านักกิจการ
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 

2. โครงการถอดบทเรียนในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 

 

117,430 ผลการด าเนินงาน  
มีการด าเนินการจัดโครงการถอดบทเรียนในการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยว 
และโรงแรม ณ โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงแรมต้นแบบ  
ใน โครงการน าร่อง (Pilot Project) ในการเผยแพร่หลักการชี้ แนะขององค์การ

ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 



โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

สหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ (UNGP) ไปใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ 
จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 19 คน 

 
3. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 
๑๐ ธันวาคม ประจ าปี 2563 

498,500 ผลการด าเนินงาน  
   ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ว่าจ้างบริษัท ทู เอเลอเม้นท์ จ ากัด 
ด าเนินการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี  2563 เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 198 ราย 
 

ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

4. โครงการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับ อุดมศึกษา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน  
   มีการด าเนินการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเรียบร้อยแล้ว  
 

ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

 

 

 

 
 

 

 

 


