
0 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการของหน่วยงาน แผนผังโครงสรา้งส่วนราชการ ส านักบรหิารกลาง

0 แสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบง่ส่วนงานภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Office-structure.aspx

ส่วน กลุ่ม เปน็ต้น ประกาศแบ่งส่วนราชการ

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

0 แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหวัหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน

แผนผังผู้บรหิารส านักงาน กสม. ส านักดจิิทัลสิทธิมนุษยชน

0 แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ
ติดต่อผู้บริหารแต่ละคน

http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Executive-Officials.aspx ส านักบรหิารกลาง และส านัก
กิจการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

0 แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด ประกาศแบ่งส่วนราชการ ส านักบรหิารกลาง

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

0 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 1. แผนยุทธศาสตรค์ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2565 

0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น แผนยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เปา้หมาย 
ตัวชี้วัด เปน็ต้น

http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Commission/Vision.aspx

2. แผนพัฒนาหน่วยงาน

2.1 แผนส่ือสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

O3 อ านาจหน้าที่ ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

O4

ตวัชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยขอ้มลู
ค าอธิบาย  เปน็ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เปน็ปจัจุบนับนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปดิเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานใหส้าธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏสัิมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน
การปฏบิติังาน และการใหบ้ริการ ( 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ีและการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล และหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบคุคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทจุริต และการเปดิโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย 33 ข้อมูล ดังนี้

ตัวชีว้ัดย่อยที ่9.1 : ข้อมูลพ้ืนฐาน
ข้อมูลพ้ืนฐาน
O1 โครงสร้าง ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 

ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

มตทิี่ประชมุ

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

0 เปน็แผนที่มีระยะเวลาบงัคับใช้ครอบคลุมป ีพ.ศ. 2564

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่          
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิส านัก
ส่งเสรมิการเคารพสิทธิมนุษยชน
 และส านักบรหิารกลาง

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่          
ฝ่ายเลขานุการเสนอ
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

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

2.3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ส านักงาน กสม.

2.4 แผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบคุคล พ.ศ. 2561-2565

2.5 แผนแม่บทเพื่อการจัดต้ังหอจดหมายเหตุส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2555 –
2559

2.6 แผนแม่บทเพื่อการจัดต้ังและพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2554 – 2558

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

2.7 แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2565 

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

ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย ขอ้มลูตดิตอ่หน่วยงาน

0 ที่อยู่หน่วยงาน http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx

0 หมายเลขโทรศัพท์

0 หมายเลขโทรสาร

0 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

0 แผนที่ต้ังหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 0 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือปฏบิติังานของหน่วยงาน 1 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรทย พุทธศักราช 2560

http://www.nhrc.or.th/Laws/type2.aspx

2.พระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตพิ.ศ. ๒๕๖๐

http://www.nhrc.or.th/Laws/type3.aspx

3.พระราชบัญญัติ

http://www.nhrc.or.th/Laws/type4.aspx

4.ประกาศองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ

http://www.nhrc.or.th/Laws/type5.aspx

5.มาตรฐานและขอ้ก าหนดทางจรยิธรรม

http://www.nhrc.or.th/Laws/type6.aspx

O6 ส านักดจิิทัลสิทธิมนุษยชน และ
ส านักฎหมาย

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ส านักดจิิทัลสิทธิมนุษยชน 
ส านักส่งเสรมิการเคารพ     
สิทธิมนุษยชน
ส านักมาตรฐานและตดิตาม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
ส านักบรหิารกลาง

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่          
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิส านัก
ส่งเสรมิการเคารพสิทธิมนุษยชน
 และส านักบรหิารกลาง

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่          
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

6.ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

http://www.nhrc.or.th/Laws/type7.aspx

7.ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

http://www.nhrc.or.th/Laws/type8.aspx

0 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน

1. ขา่วประชาสัมพันธ์ / ขา่วส านักงาน กสม.

0 เปน็ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในป ีพ.ศ. 2564 http://www.nhrc.or.th/News/Information-News.aspx

2. ขา่วประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสม. ทาง facebook

https://www.facebook.com/nhrct

3. แถลงการณ์ กสม.
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-
Letters/Statements.aspx

4. ขา่ว กสม.
http://www.nhrc.or.th/News/Activity-News.aspx

1. อีเมล์ตดิตอ่

1.1 ติดต่อเร่ืองทั่วไป info@nhrc.or.th

1.2 รับเร่ืองร้องเรียน help@nhrc.or.th

1.3 ร้องเรียนการทจุริต ita-nhrc@nhrc.or.th

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

2. ตรวจสอบความคืบหน้าเรือ่งรอ้งเรยีน

http://hris.nhrc.or.th/nhrc2015/ProgressComplaintDetail.aspx

Social Network 0 แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เปน็ต้น

1. facebook                         

https://www.facebook.com/nhrct

การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประสัมพันธ์ ส านักส่งเสรมิการเคารพสิทธิ

มนุษยชน
ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

O9 ส านักดจิิทัลสิทธิมนุษยชน และ
ส านักส่งเสรมิการเคารพ
สิทธิมนุษยชน

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

การปฏิสัมพันธข์้อมูล
O8 Q&A 0 แสดงต าแหน่งบนเว็ไซต์ของหน่วยงานที่บคุคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล

ต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถส่ือสารใหค้ าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเปน็
การส่ือสารได้สองทาง (Q&A) เช่น Web broad ,กล่องข้อความถาม - ตอบ เปน็ต้น

ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ส านักดจิิทัลสิทธิมนุษยชน และ
ส านักมาตรฐานและตดิตาม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

http://www.nhrc.or.th/Laws/type7.aspx
http://www.nhrc.or.th/Laws/type8.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
http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx
http://hris.nhrc.or.th/nhrc2015/ProgressComplaintDetail.aspx
https://www.facebook.com/nhrct


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

2. youtube: LibraryNhrc                      

https://www.youtube.com/user/LibraryNhrct

3. Line : NHRCLibrary (@ryv7616j)           

0 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 1.แผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ เปน็ต้น http://www.nhrc.or.th/getattachment/afcd0ee5-f7c9-41bf-af72-cc5b7ba80c99/.aspx

0 เปน็แผนที่มีระยะเวลาบงัคับใช้ครอบคลุมป ีพ.ศ. 2564 2.แผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณตามความจ าเป็นที่จะตอ้งใชจ้่ายหรอืก่อหน้ีผูกพัน
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

http://www.nhrc.or.th/getattachment/69573371-5fda-4da3-872e-caeff25e68c1/.aspx

3.แผนการจัดท ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564

http://www.nhrc.or.th/getattachment/4ad25e59-386b-4199-a3b5-ea1138de1d15/64

0 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี รายงานผลการปฏบิัตงิานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ(รอบ 6 เดอืน)

0 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เปน็ต้น

อยู่ระหว่างด าเนินการ

0 เปน็ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป ีพ.ศ. 2564

O9 ส านักดจิิทัลสิทธิมนุษยชน และ
ส านักส่งเสรมิการเคารพ
สิทธิมนุษยชน

ตัวชีว้ัดย่อยที ่9.2 : การบรหิารงาน

การด าเนินงาน

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี ส านักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิส านัก
เฝ้าระวังและประเมนิ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน และ
ส านักส่งเสรมิการเคารพสิทธิ
มนุษยชน มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         

ฝ่ายเลขานุการเสนอ

O11 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประจ าปรีอบ 6 เดือน

ส านักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

ความเห็นที่ประชมุ ส านักกิจการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ
แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้จัดส่งข้อมูล
ดังกล่าวใหส้ านักดิจิทลัสิทธิมนุษยชน 
เพื่อเผยแพร่ในระบบแล้ว เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2564
มตทิี่ประชมุ มอบใหส้ านักดิจิทลัสิทธิ
มนุษยชนด าเนินการต่อไป

https://www.youtube.com/user/LibraryNhrct
http://www.nhrc.or.th/getattachment/4ad25e59-386b-4199-a3b5-ea1138de1d15/64


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

0 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 1. รายงานผลการปฏบิัตงิานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเปา้หมาย เปน็ต้น

http://www.nhrc.or.th/getattachment/838fa851-eeee-4bb1-a952-
9c08408297b7/%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%0 เปน็รายงานผลของป ีพ.ศ. 2563 2. รายงานผลการปฏบิัตงิานและผลการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

http://www.nhrc.or.th/getattachment/d8ada8cf-9d16-4b19-a2f6-
a3c5a837c12c/2563%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%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%
3. รายงานผลการประเมนิสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

http://www.nhrc.or.th/getattachment/d1653261-3b0b-4a95-acac-
7751b806da29/%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%
A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%
4.แบบรายงานผลการปฏบิัตงิานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน

http://www.nhrc.or.th/getattachment/89fbbe7b-e7d0-421d-b0d2-a4bebab6a790/.aspx

5.แบบจัดท าแผน / รายงานผลการปฏบิัตงิานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รอบ 6 เดอืน

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ae0eb2fb-4309-4f91-9e45-3662024e689b/.aspx

6.รายงานการก ากับตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณปี 2563 รอบ 6 เดอืน

http://www.nhrc.or.th/getattachment/1e7663ca-ed7b-481f-8f30-4d2d8492a8df/.aspx

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิติังาน 0 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิติังานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏบิติั
ใหเ้ปน็มาตรฐานเดียวกัน

 1. คู่มอืและมาตรฐานเก่ียวกับการรบัเรือ่งรอ้นเรยีนและตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน

0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิติังาน เช่น เปน็คู่มือปฏบิติัภารกิจใด ส าหรับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏบิติัอย่างไร เปน็ต้น

ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนตามระเบยีบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ส านักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิและ
ส านักเฝ้าระวังและประเมนิ
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

การปฏิบัติงาน
ทุกส านัก/หน่วย ความเห็นฝ่ายเลขานุการ รายการที่ 

3.2 ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของส านัก
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนอยู่
ระหว่างปรับปรุงข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจุบนั

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

http://www.nhrc.or.th/getattachment/89fbbe7b-e7d0-421d-b0d2-a4bebab6a790/.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ae0eb2fb-4309-4f91-9e45-3662024e689b/.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/1e7663ca-ed7b-481f-8f30-4d2d8492a8df/.aspx


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

http://www.nhrc.or.th/Complaints/Duty-and-process.aspx

2. แนวทางการท าบันทึกขอ้ตกลงความรว่มมอื

2.1 แนวปฏบิติัในการจัดท าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กสม. หรือส านักงาน กสม.

2.2 ขั้นตอนการจัดท าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ

http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/mou.aspx

3. แนวทางการท างานของศูนย์ศึกษาและประสานงานดา้นสิทธิมนุษยชนในภมูภิาค

3.1 ขั้นตอนการท างานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภมูิภาค

3.2 รายงานขั้นตอนการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภมูิภาค             
(ยังเปน็ข้อมูลของป ี2562)

http://www.nhrc.or.th/Complaints/Regional-Centers.aspx

4. คู่มอืและมาตรฐานการปฏบิัตงิาน

4.1 คู่มือการปฏบิติังานกรณีน าเงินฝากคลัง

4.2 คู่มือการประเมินผลการปฏบิติัราชการของข้าราชการส านักงาน กสม.

4.3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงาน กสม.

4.4 แนวปฎบิติัในการใหข้่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวของ กสม. และส านักงาน กสม.

4.5 คู่มือการอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง

4.6 นโยบายและแนวปฏบิติัในการรักษาความมั่นคงปลอดภยั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ส านักงาน กสม.

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

5. คู่มอืการปฏบิัตงิานจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.nhrc.or.th/getattachment/oic/Act-and-Related-Laws/Procurement-Laws-and-
Regulations/employ22.pdf.aspx

การให้บรกิาร 
หมายเหตุ การใหบ้ริการ หมายถึง การใหบ้ริการตามอ านาจหน้าที่ หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏบิติังานหรือการใหบ้ริการเปน็จ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏบิติังานหรือการใหบ้ริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

ทุกส านัก/หน่วย

มตทิี่ประชมุ มอบหมายส านักส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชนด าเนินการ
ภายในระยะเวลาก าหนด

http://www.nhrc.or.th/Complaints/Duty-and-process.aspx
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/mou.aspx
http://www.nhrc.or.th/Complaints/Regional-Centers.aspx
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/manual.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/oic/Act-and-Related-Laws/Procurement-Laws-and-Regulations/employ22.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/oic/Act-and-Related-Laws/Procurement-Laws-and-Regulations/employ22.pdf.aspx


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

0 แสดงคู่มือหรือแนวทางปฏบิติัที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานใช้เปน็ข้อมูล
ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

1. ขั้นตอนการบัเรือ่งรอ้งเรยีนตามระเบียบ กสม. ว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการ
ละเมดิสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561

0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิติั เช่น เปน็คู่มือส าหรับบริการหรือภารกิจใด 
ก าหนดวิธีการขั้นตอนการใหบ้ริการหรือการติดต่ออย่างไร เปน็ต้น

http://www.nhrc.or.th/Complaints/Duty-and-process.aspx

2. การให้บรกิารยืมทรพัยากรสารสนเทศ และอัตราค่าปรบัของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

http://www.nhrc.or.th/getattachment/b3edc004-7749-4eac-8215-b7b6332a9815/.aspx

3. แนวปฏบิัตใินการรอ้งทุกขห์รอืกล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดอีาญา

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O14-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A1-
%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3
%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82
%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89
%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2
4. ขั้นตอนการจดแจ้งองค์กรเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชพี

http://www.nhrc.or.th/Complaints/Register.aspx

5. ขั้นตอนการด าเนินการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการและการเลื่อนเงนิเดอืน

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%E0%B8%99
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80O15 ข้อมูลเชิงสถิติการใหบ้ริการ 0 แสดงข้อมูลสถิติการใหบ้ริการของหน่วยงาน 1.สถิตกิารรบัเรือ่งรอ้งเรยีน

0 เปน็ข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของป ีพ.ศ. 2564 http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O15-(1).pdf.aspx

2.สถิตกิารใชบ้รกิารศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

2.1 สถิติการเข้าใช้บริหาร

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการใหบ้ริการ ทุกส านัก/หน่วย ความเห็นฝ่ายเลขานุการ รายการที่ 2
 ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของส านัก
ดิจิทลัสิทธิมนุษยชน ควรเพิ่มเติม    
ผังขั้นตอนการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับประเด็นข้อค าถาม ซ่ึง
ส านักดิจิทลัสิทธิมนุษยชนแจ้งว่าได้มี
การด าเนินการจัดท าผังดังกล่าวแล้ว
และจะน าเผยแพร่ในเว็ปไซต์ต่อไป

มตทิี่ประชมุ มอบใหส้ านักดิจิทลัสิทธิ
มนุษยชนด าเนินการภายในระยะเวลา
ก าหนด

ส านักส่งเสรมิการเคารพ
สิทธิมนุษยชน ส านักดจิิทัล
สิทธิมนุษยชน และส านัก
มาตรฐานและตดิตาม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ รายการที่ 3
 ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของส านัก
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน    
ควรจัดท าเปน็ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อให้
สอดคล้องกับประเด็นข้อค าถาม และ
ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจุบนั

http://www.nhrc.or.th/Complaints/Duty-and-process.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O14-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O14-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O14-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O14-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O14-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/Complaints/Register.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O15-(1).pdf.aspx


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

2.2 สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

2.3 สถิติการบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า

2.4 สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ

2.5 สถิติจ านวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

2.6 สถิติการใช้งานผ่านเว็บไซต์

2.7 การรายงานผลการปฏบิติังานและความพึงพอใจในการใช้บริการ

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

3.สถิตกิารจดแจ้งองค์กรเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชพี

(เปน็ข้อมูลกี่ยวกับประกาศการจดแจ้งเทา่นั้น)

0 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการของหน่วยงาน 1.ความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร ปี 2563

0 เปน็รายงานผลของป ีพ.ศ. 2563 http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O16.pdf.aspx

 2.ความพึงพอใจในการใชบ้รกิารศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

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

1. การรบัเรือ่งรอ้งเรยีนดา้นสิทธิมนุษยชน

1.1 รับเร่ืองร้องเรียนออนไลน์

1.2 ติดตามเร่ืองร้องเรียน

1.3 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการร้องเรียน

0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน http://www.nhrc.or.th/Complaints/E-services.aspx

2. ศูนย์ขอ้มลูขา่วสารของราชการ

http://www.nhrc.or.th/oic/Home.aspx

3.ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

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

O18 0 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี แผนการปฏบิัตงิานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เปน็ต้น

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O18-
%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B
%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87

O17 E-Service 0 แสดงช่องทางที่บคุคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

ส านักดจิิทัลสิทธิมนุษยชน 
ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
และส านักมาตรฐานและตดิตาม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ตัวชีว้ัดย่อยที ่9.3 : การบรหิารเงนิงบประมาณ

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

ส านักส่งเสรมิการเคารพ
สิทธิมนุษยชน ส านักดจิิทัล
สิทธิมนุษยชน และส านัก
มาตรฐานและตดิตาม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ใหบ้ริการ

ส านักดจิิทัลสิทธิมนุษยชน และ
ส านักมาตรฐานและตดิตาม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

มตทิี่ประชมุ มอบหมายส านักส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชนด าเนินการ
ภายในระยะเวลาก าหนด

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 

ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

http://library.nhrc.or.th/statistic1.php
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O16.pdf.aspx
http://library.nhrc.or.th/statistic7.php
http://www.nhrc.or.th/Complaints/E-services.aspx
http://www.nhrc.or.th/oic/Home.aspx
http://library.nhrc.or.th/


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

0 เปน็แผนที่มีระยะเวลาบงัคับใช้ในป ีพ.ศ. 2564 มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

0 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานผลการปฏบิัตงิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1-2

0 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เปน็
ต้น

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O19-
%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%8F%E0%B8%B4
%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%990 เปน็ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป ีพ.ศ. 2564 มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         

ฝ่ายเลขานุการเสนอ

O20 0 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 1. รายงานผลการปฏบิัตงิานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิต์ามเปา้หมาย เปน็ต้น

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O20-
%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%8F%E0%B8%B4

0 เปน็รายงานผลของป ีพ.ศ. 2563 2. รายงานของผู้สอบบัญชแีละรายงานการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิส าหรบั
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25623

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

http://www.nhrc.or.th/News/Budget-News/18550.aspx

0 แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืแผนการจัดหาพัสดุ ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

0 เปน็ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในป ีพ.ศ.2564 http://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Plan-Purchase.aspx มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

0 แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
การจัดซ้ือจัดจ้าง เปน็ต้น

ประกาศตา่งๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุ ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

0 เปน็ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในป ีพ.ศ.2564 http://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Announce-Purchase.aspx มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ส านักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิและ
ส านักบรหิารกลาง

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

การจัดซ้ือจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ
ส านักบรหิารกลาง

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน

ส านักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ

ส านักบรหิารกลาง

http://www.nhrc.or.th/News/Budget-News/18550.aspx
http://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Plan-Purchase.aspx
http://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Announce-Purchase.aspx


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

0 แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน สรปุผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดรุายเดอืน ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

0 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น งานที่ซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ
การคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขและวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เปน็ต้น

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

0 จ าแนกข้อมูลเปน็รายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใดใหร้ะบวุ่า ไม่
มีการจัดซ้ือจัดจ้าง)

0 เปน็ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในป ีพ.ศ. 2564

0 แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน สรปุผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดปุระจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

0 มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ปญัหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เปน็ต้น

http://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Summary-Purchase-
Year/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B
8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B
8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B0 เปน็รายงานผลของป ีพ.ศ. 2563 มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         

ฝ่ายเลขานุการเสนอ

0 เปน็นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลที่ยังใช้บงัคับใน
หน่วยงานในป ีพ.ศ. 2564

1.แผนกลยุทธ์การบรหิารงานทรพัยากรบุคคลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

0 แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์เพื่อก่อใหเ้กิดการบริหารทรัพยากรบคุคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-HR-
Scorcard.pdf.aspx

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

0 เปน็นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลของผู้บริหารสูงสุด
ที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน

 2. ประกาศส านักงาน กสม. เรือ่ง นโยบายการบรหิารงานบุคคล 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%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

0 แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏบิติังานตามภารกิจของ
หน่วยงานการพัฒนาบคุลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบรรจุและแต่งต้ังบคุลากร การประเมินผลการปฏบิติังาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบคุลากรในหน่วยงาน เปน็ต้น

1. แผนการด าเนินการสรรหาขา้ราชการส านักงาน กสม. เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี

ส านักบรหิารกลาง ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน

ส านักบรหิารกลาง

ตัวชีว้ัดย่อยที ่9.4 : การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ส านักบรหิารกลาง

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

ส านักบรหิารกลาง

http://www.nhrc.or.th/News/Purchase-News/Summary-Purchase-Month.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/1-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-HR-Scorcard.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/1-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-HR-Scorcard.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%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%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%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%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5.pdf.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%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%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5.pdf.aspx


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

0 เปน็การด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O26-
%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%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2-

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

0 เปน็การด าเนินการในป ีพ.ศ. 2564 2. แผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดา้นการพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร
ในภาพรวม

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%
B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%
B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-

0 แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ที่ยังใช้บงัคับในหน่วยงาน
ในป ีพ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย

หลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล

0 การสรรหาและคัดเลือกบคุลากร http://www.nhrc.or.th/ita/data/Regulations.aspx

0 การบรรจุและแต่งต้ังบคุลากร

0 การพัฒนาบคุลากร

0 การประเมินผลการปฏบิติังานบคุลากร

0 การใหคุ้ณใหโ้ทษและการสร้างขวัญก าลังใจ

0 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล รายงานการบรหิารทรพัยากรบุคคลของส านักงาน กสม. ประจ าปี 2563 ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

0 มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทพัยากรบคุคล ผลการวิเคราะหก์ารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล
เปน็ต้น

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O28-
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97
%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5-2563.pdf.aspx

0 เปน็รายงานผลของปทีี่ผ่ามา พ.ศ. 2563

0 แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทจุริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ผังขั้นตอนการด าเนินการกรณีมกีารรอ้งเรยีนเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล

ส านักบรหิารกลาง ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคลประจ าปี

ส านักบรหิารกลาง

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

ส านักบรหิารกลาง

ตัวชีว้ัดย่อยที ่9.5 : การส่งเสรมิความโปรง่ใส
การจัดการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏบิติัการจัดการ

เร่ืองร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ
ส านักบรหิารกลาง

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

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


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิติังาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บคุคลภายนอก
จะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเร่ืองร้องเรียน 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เปน็ต้น

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/7-ผังขั้นตอนการด าเนินการกรณีมีการร้องเรียนเจ้า
หน้าท.pdf.aspx

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

0 แสดงช่องทางที่บคุคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางทั่วไป เพื่อเปน็การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อใหส้อดคล้อง
กับแนวปฏบิติัการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ

ชอ่งทางแจ้งเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติ
 ita-nhrc@nhrc.or.th

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

0 แสดงข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน

ขอ้มลูสถิตเิรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติของเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. (กรณีหน่วยงานตรวจสอบพบและ
กรณีมผู้ีรอ้งเรยีน)

ส านักบรหิารกลาง

0 มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียน เช่น จ านวนเร่ือง เร่ืองที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ เร่ืองที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เปน็ต้น (กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียนใหร้ะบไุม่มี
เร่ืองร้องเรียน)

อยู่ระหว่างด าเนินการ

0 เปน็ข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของป ีพ.ศ. 2564 มตทิี่ประชมุ มอบใหส้ านักบริหาร
กลางด าเนินการภายในระยะเวลา
ก าหนด

0 แสดงช่องทางที่บคุคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

Email: info-ita@nhrc.or.th ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

0 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx

facebook 

https://www.facebook.com/nhrct

สถานีวิทยุจุฬา คลื่น FM 101.5 MHz

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/Multimedia/Chart.aspx

ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรว่ม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเหน็ ส านักดจิิทัลสิทธิมนุษยชน และ

ส านักส่งเสรมิการเคารพ
สิทธิมนุษยชน

 ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ข้อมูลสถิติ
เร่ืองร้องเรียนฯ อยู่ระหว่างด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยในแต่ละคณะ

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

O29 แนวปฏบิติัการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ

ส านักบรหิารกลาง

O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ

ส านักบรหิารกลาง และส านัก
ดจิิทัลสิทธิมนุษยชน

O31

http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx
mailto:info-ita@nhrc.or.th
http://www.nhrc.or.th/ContactUs.aspx
https://www.facebook.com/nhrct
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/Multimedia/Chart.aspx


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

1. ขา่วกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมสี่วนรว่ม 

เปน็ภาพกิจกรรมเมื่อป ีพ.ศ. 2563

2. ขา่ว กสม.

0 เปน็การด าเนิการในป ีพ.ศ. 2564 http://www.nhrc.or.th/News/Activity-News.aspx

3.  ชอ่งทางการรบัขอ้มลูสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชน จากผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย

http://www.nhrc.or.th/Complaints/ReportonHumanRights-Situation.aspx

4. การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน
ในการด าเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เอกสารประกอบรายงานเปน็ข้อมูล ป ีพ.ศ. 2561-2563

2. เหน็ชอบใหเ้พิ่มข้อมูลสรุปผล     
การด าเนินการที่ได้จากช่องทางการ   
รับข้อมูลสถานการณ์ฯ ไว้ในรายการที่ 
3 ตามที่ส านักเฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนเสนอ

0 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดิโอกาสใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนิงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน
ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเหน็ หรือร่วมติดตามประเมินผล เปน็ต้น

ส านักเฝ้าระวังและประเมนิ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ส านักส่งเสรมิการเคารพ
สิทธิมนุษยชน และส านักดจิิทัล
สิทธิมนุษยชน

O33 การเปดิโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม

ตัวชีว้ัดที ่10 การป้องกันการทุจรติ
ค าอธบิาย  เป็นตัวชี้วดัที่มีวตัถุประสงค์เพือ่ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจบุันบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน เพือ่เปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพือ่ป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารการ
ประเมินความเส่ียงเพือ่การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพือ่ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
การให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพือ่น าไปสู่การจดัท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วดัยอ่ย (10 ข้อมูล)

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ รายการที่ 1
 และ 4 ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
 ควรปรับปรุงข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจุบนั   
ความเห็นที่ประชมุ ในที่ประชุมได้
สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในรายการที่ 3 
ว่าจะต้องสรุปผลการด าเนินงานการ  
รับข้อมูลในช่องทางดังกล่าว หรือไม่ 
ซ่ึงฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า การที่
ช่องทางการรับข้อมูลยังสามารถใช้งาน
ก็ถือว่าเปน็ไปตามเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนด ทั้งนี้ ส านักเฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนได้
แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อใหข้้อมูล
รายการที่ 3 มีความครบถ้วนสมบรูณ์ 
จะด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานใน
ช่องทางการรับข้อมูลสถานการณ์ฯ 
เปน็ข้อมูลเพิ่มเติม

มตทิี่ประชมุ 1. มอบหมายส านัก
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ด าเนินการรายการที่ 1 และ 4 ภายใน
ระยะเวลก าหนด

http://www.nhrc.or.th/News/Activity-News.aspx
http://www.nhrc.or.th/Complaints/ReportonHumanRights-Situation.aspx


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

0 แสดงเนื้อหาแสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏบิติัหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
อย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเปน็ไปตามหลักธรรมภบิาล

ประกาศเจตจ านงสุจรติของผู้บรหิาร ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

0 ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปจัจุบนัของหน่วยงาน http://www.nhrc.or.th/getattachment/6a77006b-d2a2-4f04-9868-6e177ae3255d/.aspx มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
คนปจัจุบนั

1. ค่านิยมองค์กร

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

2. เว็บไซตเ์พ่ือเป็นองค์กรแห่งธรรมาภบิาลและรว่มตอ่ตา้นการทุจรติ

0 เปน็การด าเนินการในป ีพ.ศ. 2564 http://www.nhrc.or.th/ita/data.aspx

3. นโยบายและการเขา้รว่มกิจกรรมของผู้บรหิารที่เก่ียวขอ้งกับการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใส

3.1 รณรงค์งดรบัของขวัญ ( ์No Gift Policy) ส าหรบัเทศกาลปีใหม ่พ.ศ. 2564

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A
3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%A3%E
0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B3.2 เจตจ านงสุจรติ

http://www.nhrc.or.th/getattachment/6a77006b-d2a2-4f04-9868-6e177ae3255d/.aspx

3.3 กิจกรรมมอบปฏทิินให้แก่มลูนิธิ

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%
B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%
B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%3.4 กิจกรรมส่งความสุขในวันสงกรานตผ่์านค าอวยพรออนไลน์
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%
B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%
B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-4. ชอ่งทางรอ้งเรยีนเก่ียวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิหรอืคุกคามทางเพศ        
ในการท างาน

4.1 ประกาศ

http://www.nhrc.or.th/getattachment/89b9ee50-13f8-4de0-be19-59f4152d4362/.aspx

ส านักบรหิารกลาง และส านัก
ดจิิทัลสิทธิมนุษยชน

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25640 เปน็การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเ้หน็ถึงการใหค้วามส าคัญกับ

การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ตัวชีว้ัดย่อยที ่10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจรติ

เจตจ านงสุจรติของผู้บรหิาร
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ส านักบรหิารกลาง

http://www.nhrc.or.th/getattachment/6a77006b-d2a2-4f04-9868-6e177ae3255d/.aspx
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/value.aspx
http://www.nhrc.or.th/ita/data.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/6a77006b-d2a2-4f04-9868-6e177ae3255d/.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/89b9ee50-13f8-4de0-be19-59f4152d4362/.aspx


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

4.2 ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

http://www.nhrc.or.th/sexual-harrassment.aspx

0 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเส่ียงในกรณีที่อาจ
ก่อใหเ้กิดการทจุริตหรือก่อใหเ้กิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

0 เปน็กิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ o36

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ หน่วย
ตรวจสอบภายในได้ขอความเหน็ชอบ
จากเลขาธิการ กสม. ในการน าการ  
ผลการประเมินและแผนการบริหาร
จัดการความเส่ียงของส านักงาน กสม. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 มา
เปน็ข้อมูลตอบข้อค าถาม O36 แต่
เนื่องจากแผนดังกล่าวมุ่งบริหาร
จัดการความเส่ียงและควบคุมความ
เส่ียงในการด าเนินงานที่จะส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
กสม. และอาจไม่ได้มีข้อมูลที่สะทอ้น
ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินความ
เส่ียงในการทจุริตอย่างชัดเจน ดังนั้น 
หน่วยตรวจสอบภายจึงอยู่ระหว่าง
ด าเนินการประเมินและแผนงาน/แนว
ทางการด าเนินการเพื่อจัดการความ
เส่ียงเพื่อใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผล/ข้อมูลในข้อ O37 ต่อไป
มตทิี่ประชมุ มอบหมายใหห้น่วย
ตรวจสอบภายในด าเนินการตาม
ความเหน็ที่ประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ 
ภายในระยะเวลาก าหนด

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง
การทจุริต

อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านัก/หน่วย ที่ระบุไว้ใน
กิจกรรมหรอืการด าเนินการตาม
ขอ้ O36

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ เนื่องจาก
เปน็ผลการด าเนินงานต่อเนื่องจากข้อ 
O36 จึงอยู่ระหว่างพิจารณา
ด าเนินการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ตามที่ระบไุว้ในแผนงาน/รายงาน/
ข้อมูล ตามข้อ O36

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจรติ
หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อยู่ระหว่างด าเนินการ
0 แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏบิติัหน้าที่
ที่อาจก่อใหเ้กิดการทจุริตหรือก่อใหเ้กิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
0 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเส่ียงและระดับ
ความเส่ียง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียง เปน็ต้น
0 เปน็การด าเนินการในป ีพ.ศ. 2564

การประเมินความเส่ียงการทจุริตประจ าปีO36

http://www.nhrc.or.th/sexual-harrassment.aspx


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

0 เปน็การด าเนินการในป ีพ.ศ. 2564 มตทิี่ประชมุ มอบหมายใหส้ านัก/
หน่วยที่ระบไุว้ในแผนงาน/รายงาน/
ข้อมูล ตามข้อ O36 ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาก าหนด และมอบใหฝ่้าย
เลขานุการติดตามผลการด าเนินงาน
ดังกล่าว

1.กิจกรรมเสรมิสรา้งวัฒนธรรมและค่านิยมของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%
B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%
B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%0 เปน็การด าเนินการในป ีพ.ศ. 2564 2. ค่านิยมองค์กร

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

2.1 รณรงค์งดรบัของขวัญ ( ์No Gift Policy) ส าหรบัเทศกาลปีใหม ่พ.ศ. 2564

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%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%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2564-(O35-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-O38).pdf.aspx

2.2 กิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมมอบปฏทิินให้แก่มลูนิธิ

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3-2564-(O35,O38).pdf.aspx

2.3 กิจกรรมส่งความสุขในวันสงกรานตผ่์านค าอวยพรออนไลน์

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%
B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%
B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-

O39 แผนปฏบิติัการปอ้งกัน
การทจุริต

0 แสดงแผนปฏบิติัการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปอ้งกันการทจุริตหรือพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

1.แผนพัฒนาคุณธรรม ความโปรง่ใส และป้องกันการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ด าเนินการ เปน็ต้น

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%
B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%
B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-64-0 เปน็แผนที่มีระยะเวลาบงัคับใช้ครอบคลุมป ีพ.ศ. 2564  2. แผนปฏบิัตกิารส่งเสรมิคุณธรรมของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O39-
%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A

ส านักบรหิารกลาง ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 0 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ใหเ้จ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทศันคติ ค่านิยมในการปฏบิติังานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
อย่างชัดเจน

ส านักบรหิารกลาง

แผนป้องกันการทุจรติ

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง
การทจุริต

อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านัก/หน่วย ที่ระบุไว้ใน
กิจกรรมหรอืการด าเนินการตาม
ขอ้ O36

การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองค์กร

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


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

0 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการการปอ้งกันการทจุริตตาม
ข้อ O39

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนคุณธรรม ความโปรง่ใส และป้องกันการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

ส านักบรหิารกลาง ความเห็นฝ่ายเลขานุการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

0 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เปน็ต้น

อยู่ระหว่างด าเนินการ

0 เปน็ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป ีพ.ศ.2564  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารส่งเสรมิคุณธรรมของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อยู่ระหว่างด าเนินการ

0 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริต 1.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณธรรม ความโปรง่ใสและการป้องกันทุจรติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

0 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ โครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิต์าม
เปา้หมาย เปน็ต้น

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%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%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0
%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0
%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-0 ใช้รายงานผลของป ีพ.ศ.2563 2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารส่งเสรมิคุณธรรมของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O40-%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%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-63.pdf.aspx

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน

0 แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในป ีพ.ศ.2563

1.การวิเคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัในปี 
พ.ศ.2563

0 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห ์เช่น ประเด็นที่เปน็ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ใหดี้ขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะหไ์ปสู่การปฏบิติัของหน่วยงาน เปน็ต้น

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0
%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0
%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99-ITA-63-
(O42).pdf.aspx

0 มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ใหดี้ขึ้น ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวิเคราะหผ์ลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียตต่างๆ 
เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏบิติัการก าหนดแนวทางการก ากับติดตามใหน้ าไปสู่การปฏบิติัและการรายงานผล 
เปน็ต้น

2. แนวทางการยกระดบัคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการปอ้งกันการทจุริตประจ าป ี
รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการด าเนินการปอ้งกันการ
ทจุริตประจ าปี

ส านักบรหิารกลาง ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามมติคณะท างานฯ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ตัวชีว้ัดย่อยที ่10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจรติ
มาตรการส่งเสรมิความโปรง่ใสและป้องกันการทุจรติภายในหน่วยงาน

ส านักบรหิารกลาง

มตทิี่ที่ประชมุ มอบใหส้ านักบริหาร
กลางด าเนินการภายในระยะเวลา
ก าหนด



แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564)

ข้อ ข้อมูล       องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพรใ่นระบบ /ลิงค์ URL หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ มตทิี่ประชมุ

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ita/data/O42-
%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81
%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94
%E0%B8%B1%E0%B8%9A-ITA-(%E0%B9%92).pdf.aspx

0 แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนคุณธรรม ความโปรง่ใส และป้องกันการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

0 มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏบิติัอย่างเปน็รูปธรรม

อยู่ระหว่างด าเนินการ

0 เปน็การด าเนินการในป ีพ.ศ.2564

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ส านักบรหิารกลาง

มตทิี่ที่ประชมุ มอบใหส้ านักบริหาร
กลางด าเนินการภายในระยะเวลา
ก าหนด

มตทิี่ประชมุ เหน็ชอบตามที่         
ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ส านักบรหิารกลาง


