รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลังด้านบุคลากร
1. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
1.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์ 1. ดาเนิ นการทบทวนแผนกลยุท ธ์ก ารบริ หารทรัพ ยากรบุค คล (HR Scorecard) และเสนอ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหารพิจารณาแผนฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้ องประชุมไชยานุกิจ โดยอธิบดีกรม
(HR Scorecard) ที่สนับสนุน คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เห็นชอบแผนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ยุทธศาสตร์ของกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ
1.2 ดาเนินการตามแผน 1. ดาเนินการแจ้งเวียนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและปฏิบัติ
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
2. ผลการดาเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว 18 กิจกรรม จาก 20
บุคคล (HR Scorecard)
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90

2. การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการ และพนักงานราชการ
โดยการดาเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่สานักงาน ก.พ. กาหนด

ปีงบประมาณ 2562 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีการบรรจุและแต่งตั้ง รวมจานวนทั้งสิน้ 35
ราย รายละเอียดดังนี้
1. ข้าราชการ จานวน 18 ราย ประกอบด้วย
- บรรจุข้าราชการใหม่ จานวน 5 ราย โดยเรียกใช้บัญชีตามประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทีส่ ูงขึน้ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ จานวน 4 ราย (นักวิชาการยุติธรรม 2 ราย นักวิชาการพัสดุ 1 ราย นักทรัพยากรบุคคล
1 ราย) โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น หรือเพื่อรับโอน รับย้าย บรรจุกลับเข้ารับราชการ ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษลงมา ดาเนินการคัดเลือกตาม หนังสือสานักงาน ก.พ.

ผลผลิต

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

-

หนังสือ สลก. ที่ ยธ
0401/357 ลว. 22
ก.พ. 62

รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

-

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มี
บุคลากรที่ตรงตามหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติ เพื่อปฏิบัตติ ามภารกิจ
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

1. หนังสือ สลก. ที่
ยธ 0401/ว129 ลว.
1 มี.ค. 62 แจ้งเวียน
แผนกลยุทธ์ฯ
2. รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนฯ
รอบ 12 เดือน ที่ ยธ
0401/1438 ลว.30
ก.ย. 62
1. คาสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการ จานวน 18
ราย
2. คาสั่งแต่งตั้งพนักงาน
ราชการ จานวน 17 ราย

0

กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน
ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 ก.ย. 48 และประกาศ อ.ก.พ. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงวันที่
29 ต.ค. 53 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษลงมา และประกาศ อ.ก.พ. กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ลงวันที่ 10 มิ.ย. 62 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษลงมา
- คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทีส่ ูงขึน้ ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น จานวน
2 ราย (กสป. , สลก.) โดยคณะกรรมการกลั่นกรองข้าราชการเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ดาเนินการคัดเลือกตาม หนังสือสานักงาน
ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๓๕
- คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทีส่ ูงขึน้ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
จานวน 1 ราย (ผู้เชี่ยวชาญด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ) โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพล
เรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลือ่ นขึน้ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดาเนินการคัดเลือกตาม หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว16
ลงวันที่ 29 ก.ย. 38
- ดาเนินการสอบแข่งขันฯ โดยคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการในตาแหน่งนักวิชาการยุตธิ รรมปฏิบตั ิการ (ด้านคุ้มครองพยาน) ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธ.ค.-๒๕๕๖ โดยบรรจุข้าราชการใหม่ จานวน 6 ราย โดยเรียกใช้บัญชี
ตามประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงวันที่ 23 ก.ย. 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการ
ยกเลิกบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทีส่ ูงขึน้ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
2. พนักงานราชการ จานวน 17 ราย โดยเรียกบรรจุตามประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลง
วันที่ 28 มี.ค. 61 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผลผลิต

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร

1

กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

3. การบริหารบุคลากรเพื่อให้การทางานบรรลุผลตามสมรรถนะหลัก
3.1 การพัฒนาศักยภาพ
ดาเนินการจั ดโครงการพั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากรกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ และเสรีภ าพ เพื่อ เพิ่ ม
บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ สมรรถนะการปฏิ บัติง าน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่ างวั นที่ 14 - 16 ธั นวาคม
เสรีภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ 2561 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัลครูส พัทยา จานวนทั้งสิ้น 350 ราย
ปฏิบัติงาน ประจาปี 2562
วัตถุป ระสงค์โ ครงการ ๑) เพื่อ ให้บุ คลากรได้ รับทราบนโยบายการด าเนิ นงานของกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) เพื่อพัฒนาข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และเจ้ าหน้า ที่บุ คลากรกรมคุ้ มครองสิท ธิแ ละเสรี ภาพให้มีส มรรถนะตามมาตรฐาน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นอย่างต่อ เนื่อง รวมถึงสามารถนาศักยภาพ
ของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติง านได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
และพัฒนาบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (พ.ศ. 2559 – 2562)
วิท ยากร ประกอบด้ วย 1) นางจั นทร์ ชม จิ นตยานนท์ 2) นายศุ ขโข สื บสุ ข 3) นายณั ฐพล
ด่านจิ ตร์ ตรง 4) นางมยุ รา สนส่ง 5) นายปรี ชา แนบถนอม 6) นายจุ ลชั ย จุ ลเจือ 7) นายบั ณฑิ ต
จุ ลเจื อ 8) นางสาวธารนั นท์ แจ้ งเจริ ญ 9) นางสาวนวลปรางช์ สุ ขบั ณฑิ ต ย์ 10) นางจารุ วรรณ
สาระคุณ
โดยมีเนื้อหา ดังนี้
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า ในฐานะที่ได้ดารงตาแหน่งอยากฝากนโยบาย
สาคัญ 5 เรื่อง คือ
1. ให้กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมมือกับ สานักงานยุติธรรมจังหวัด ทางานในนามกระ
ทรวงยุติ ธรรมโดยไม่ แบ่ ง แยก สามัค คี เป็นหนึ่ งเดี ยว และมองการท างานในภาพรวมของ
กระทรวงยุติธรรม
2. การเพิ่มขวัญกาลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ กรมฯ ผลักดันให้มี อัตราข้าราชการมากขึ้ น
เพื่อให้มีโอกาสสอบแข่งขัน ให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ
3. การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ
และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 วาระ 2 ปี (ปี 2561 – 2562) โดยปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่
ต้องเร่งขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยในปีนี้กรมฯ
4. การพั ฒนาระบบสารสนเทศให้ดี ยิ่งขึ้ นเพื่อ รองรับกับ ยุค 4.0 รองรับที่จ ะย้า ย
สถานที่ทางานใหม่และรองรับงานบริการประชาชน และภารกิจงานกรมทุกด้าน

ผลผลิต
บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
สามารถนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ และได้รับการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาสาหรับ
บุคลากร

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร
รายงานผลโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ เพื่อ
เพิ่มสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562 ที่ ยธ
0401/112 ลงวันที่
16 มกราคม 2562

2

กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

5. การบริ ห ารงานบุ ค คล ให้ ยึ ด หลั ก คว ามเป็ นธรรมในการพิ จ ารณา คื อ
ความสามารถ ถ้าคะแนนเท่ากั นก็ดูอาวุ โส ดูค วามสามารถการบริหารจัดการ ถ้าตาแหน่งไหน
ว่างก็ให้รีบเปิดโดยทันที เพื่อดูแลความก้าวหน้าของทุกคน
6. ให้ทุกหน่วยงานในสังกั ดกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรี ภาพ ดาเนินตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน และมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด
1. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
1. แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมของกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ปี ๒๕๖๒
2. การเสริมสร้ างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาส าหรับบุ คลากร กรมคุ้มครองสิท ธิ
และเสรีภาพ
3. มาตรการ ละการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
2. สานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา
4. การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหาย
และจาเลยในคดีอาญา
5.แนวทางการพิจารณาค่า ตอบแทนผู้เ สีย หายและค่า ทดแทนและค่า ใช้จ่ ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา
ภาพรวมทั้งหมดผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นคะแนน 4.1
3.2 การเสริมสร้างความรู้ 1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดาเนินการจัดกิจกรรม การปฐมนิเทศให้ความรู้พื้นฐาน
พื้นฐานให้กับบุคลากรบรรจุใหม่ กับเจ้าหน้าที่ใหม่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจาปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่
(ข้าราชการบรรจุใหม่)
10 - 14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ข้าราชการใหม่ 29
ราย พนักงานราชการ 23 ราย รวมทั้งสิ้น 52 ราย โดยมีวิชา ดังนี้
1) กิจกรรมปลุกพลัง
2) กิจกรรมเชิงปฏิบัติการภาคสนาม
3) รับฟังบรรยายในหัวข้อ “อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการ
ลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ” บรรยายโดย นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์
4) รับฟังบรรยายในหัวข้อ “โครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ” และ “คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สาหรับบุคลากรกรมคุ้ มครองสิทธิและ
เสรีภาพ” บรรยายโดย นางมยุรา สนส่ง

ผลผลิต

เจ้าหน้าที่ใหม่กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพมีการเรียนรู้ซึ่งพฤติกรรม
ทัศนคติและการเข้าใจคน เพื่อการ
อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นแนวทาง
ให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อการ
พัฒนาองค์กร

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร

1. รายงานผลการ
ฝึกอบรมของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การ
ปฐมนิเทศให้ความรู้
พื้นฐาน กับเจ้าหน้าที่
ใหม่กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ จานวน
57 ราย ตามหนังสือที่
ยธ 0401/634 ลง
วันที่ 19 เมษายน
2562
2.รายงานผลการ
ฝึกอบรมของผู้เข้ารับ
3

กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

ผลผลิต

5) รับฟังบรรยายในหัวข้อ “การเขียนแผนงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ” บรรยายโดย นางสาววราภรณ์ ภารัตตะ
6) กิจกรรมแคมป์ไฟ
การประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม
ผลการประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนพื้นฐานสาหรับเจ้าหน้าที่
ใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 48 คน ตอบถูก 16 ข้อขึ้นไป 40 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33
การประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม
ผลการประเมินความรู้หลังการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนพื้นฐานสาหรับเจ้าหน้าที่
ใหม่ มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 49 คน ตอบถูก 16 ข้อขึ้นไป 49 คน คิดเป็นร้อยละ 100
โดยมีผู้ที่ตอบแบบประเมินทั้งก่อนและหลังที่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนและ
หลังฝึกอบรมได้จานวน 48 คน พบว่าตอบถูกเพิ่มขึ้น 35 คน คิดเป็นร้อยละ 72.92 ตอบถูก
เท่าเดิม 11 คน และตอบถูกลดลง 2 คน (ในจานวน 13 คนนี้มีคะแนนประเมินความรู้ผ่าน
เกณฑ์ 16 ข้อ ทุกราย)
ภาพรวมทั้งหมดผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นคะแนน 4.83
2. ส่งข้าราชการใหม่เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จัดโดย สป.ยธ. จานวน 4 คน ดังนี้
1) โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 24 จานวน 3 คน
2) โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 25 จานวน 1 คน
3.3 การเสริมสร้างความรู้
ดาเนินการจัด การพัฒ นาสมรรถนะด้ านสิ ทธิ มนุษ ยชน (ระดับพื้ นฐาน) ระหว่ างวันที่ 10 - 14
ด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสีด า แอคทิวิตี้ รีสอร์ท จัง หวัด นครนายก ข้า ราชการใหม่ 29 ราย
ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานราชการ 23 ราย รวมทั้ งสิ้น 52 ราย โดยมีวิชาที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ด้านสิท ธิ
มนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ความรู้พื้นฐานด้ านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นตัวชี้วั ดสมรรถนะหลั ก : การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อยในระดับ 1 และ 2 (จากทั้งหมด 5 ระดับ) โดย

บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ มีความรู้พื้นฐานด้านสิทธิ
มนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยในระดับ 1 และ 2 จาก
ทั้งหมด 5 ระดับ

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร
การฝึกอบรม ของ
สป.ยธ.
โครงการฝึกอบรม
การพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี รุ่น
ที่ 24 จานวน 3 ราย
ตามหนังสือที่ ยธ
02009/677 ลงวันที่
25 มกราคม 2562
โครงการฝึกอบรม
การพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี รุ่น
ที่ 25 จานวน 1 คน
ตามหนังสือที่ ยธ
02009/5107 ลงวันที่
4 กรกฎาคม 2562
รายงานผลกิจกรรม
การปฐมนิเทศให้
ความรู้พื้นฐานกับ
เจ้าหน้าที่ใหม่ กรม
คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
4

กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน
สมรรถนะระดับที่ 1
• รู้ เข้าใจ หลักการสิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• อธิบายขอบเขต ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบงานด้านสิทธิมนุษยชนได้
• แสวงหาโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
• ตอบข้อซักถามหรือประเด็นต่างๆ ในงานด้านสิทธิมนุษยชนที่รับผิดชอบได้
สมรรถนะระดับ ที่ 2 ต้อ งแสดงสมรรถนะระดับ ที่ 1 และทราบถึ งขอบเขตการ
ดาเนินงาน
• ชี้แจงหลักการ แนวคิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ย วข้องได้
• ศึกษา ค้นคว้า อ้ างอิงข้ อมู ลเกี่ยวกับ สิท ธิมนุ ษยชนและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง
จากแหล่งต่าง ๆ
• ให้ข้อมูลแก่ทีมงานและผู้อื่นเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดสิทธิมนุษยชน
และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
สมรรถนะระดับที่ 3 ต้องแสดงสมรรถนะระดั บที่ 2 และการรั บรู้ รูปแบบ วิธีการ
ดาเนินงาน
• อธิ บ ายได้ ถึ ง ขั้ นตอนและวิ ธี ก ารท างานที่เ ป็ นหลัก การ ทฤษฎี ใ นด้ า นสิ ท ธิ
มนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• สามารถเสนอแนะปัญหาอุป สรรค และแนวทางแก้ ไขที่ เกิด ขึ้นจากการท างาน
โดยอ้างอิงความรู้ในด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะระดั บที่ 4 ต้อ งแสดงสมรรถนะระดับ ที่ 3 และการนาความรู้ไ ปสู่ การ
ปฏิบัติ
• ชี้แจงขั้นตอนการดาเนินงานในทีมงานและผู้อื่นได้
• บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
• ตอบข้อ ซักถามในประเด็ นต่า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ สิทธิ มนุ ษยชนและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้

ผลผลิต

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร
2562 และกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากร
ตามสมรรถนะของ
กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพด้านสิทธิ
มนุษยชนและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือที่ ยธ
0401/634 ลงวันที่
19 เมษายน 2562

สมรรถนะระดับที่ 5 ต้องแสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาองค์ความรู้
• ประมวล รวบรวมผลงานด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

• สามารถนาความรู้มาประยุก ต์ใช้ใ นการพัฒนาด้านสิ ทธิมนุ ษยชนและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.4 การพัฒนาสมรรถนะนัก ดาเนินการจัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับต้น เพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่ราชการ
และ
บริหารระดับต้น เพื่อขับเคลื่อน 4.0 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2562 ณ ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงแรม The Regent Cha Am Beach Resort อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี จานวนผู้เข้าร่ว ม
องค์การสู่ราชการ 4.0
64 ราย
กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นกล้าแห่งความดี ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมที่ 2 รั บฟัง บรรยายในหั วข้อ “ราชการยุค ดิจิ ทัล ” เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ การ
บริ หาร และการตัด สินใจ บรรยายโดย ดร. สืบ สวั สดิ์ วุ ฒิว รดิ ษฐ์ และ ดร. สมิท ธิ ดารากร
ณ อยุธยา ดังนี้
1) บทบาทผู้บริ หารในองค์กรยุคดิ จิตอล ต้อ งปรั บเปลี่ ยน ทักษะและพฤติ กรรมให้เ ข้ากั บ
วัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่อย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ผู้บริหารต้องทาคือ บูรณาการเทคโนโลยีและ
การบริหารเข้าด้วยกัน ซึ่งได้กาหนดแนวทางการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ดังนี้
1) การเสริมสร้างภาพพจน์ขององค์กร
2) การสื่อสารภายในองค์กร
3) หนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์
4) การแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือ
5) ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร
6) การพัฒนาความรู้
2) ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริห าร ใช้ในการรวบรวม การประมวลผล และการเผยแพร่
สารสนเทศเพื่อ สนับ สนุ นการดาเนิ นงาน ทั้ งนี้ เพื่ อตรวจสอบ ติ ดตาม ประเมิน สถานการณ์
สาหรับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละดับโดยเริ่มดังนี้
1) การวางแผน เช่ น การกาหนดวัตถุป ระสงค์ เป้ าหมายการดาเนินงาน ขั้นตอน
และการติดตาม
2) การจั ดองค์การ เช่ น การจั ดโครงสร้างองค์ก าร การจัดคน การจัด ทรัพ ยากร
ต่าง ๆ ให้พร้อมการปฏิบัติงานตามแผน
3) การอานวยการและการควบควบคุม เช่น การตรวจสอบงานทั้งระบบให้ระบบ
สารสนเทศ ใช้และตอบสนองงานได้ในทุกขั้นตอน

ผลผลิต

ผู้บริหารและบุคลากรกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ มีการเสริมสร้าง
สมรรถนะให้มีความรู้ความเข้าใจ มี
ทักษะด้านการบริหารที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร

1. หนังสือ สลก. ที่
ยธ 0401/887 ลว.
13 มิ.ย. 62 เรื่อง ขอ
อนุมัติจัดกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะนัก
บริหารระดับต้นเพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่
ราชการ 4.0
2. รายงานผลการจัด
โครงการอยู่ระหว่าง
ดาเนินการเสนอ
อธิบดี
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กิจกรรม / ขั้นตอน
3.5 การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร

4. มีการปรับโครงสร้าง
อัตรากาลังตามกฎกระทรวง

ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมทั้งหมดผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นคะแนน 4.4
ดาเนิ นการจัด กิจกรรมการส่งเสริมคุ ณธรรม จริย ธรรมและพัฒนาคุณ ภาพชีวิต (ปฏิบัติ ธรรม
ศีล 8) ระหว่า งวันที่ 11-16 พ.ค. 62 ณ วัด ตาลเอน อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอ ยุธ ยา
จานวน 18 ราย ข้า ราชการ 9 ราย , พนั ก งานราชการ 4 ราย , พนัก งานจ้า งเหมา 5 ราย
.
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐาน ด้า นคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจน ปลูกจิตสานึกให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้อง
ชอบธรรม อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใช้หลักธรรม
ในการดารงชีวิตมีคุณภาพชีวิตและมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทางานมากขึ้น
และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รับฟังบรรยายโดย พระอานนท์ อัคคธัมโม สรุปได้ดังนี้ การปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 หรือ
การปฏิบัติวิปัสสนาเท่านั้น จึงจะสามารถทาลายวิปลาสธรรมทั้ง 4 ได้ และเมื่อใดที่วิปลาส
ธรรมถูกทาลายลง เมื่อนั้นผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าถึงสภาวธรรมแห่ งไตรลักษณ์ หากบุคคลใดได้
ประจักษ์แจ้งใน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้ว บุคคลนั้นย่อมเป็นผู้ที่กาลังดาเนินอยู่ในเส้นทาง
ของการพ้นทุกข์โดยตรง
ภาพรวมทั้งหมดผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นคะแนน 4.78
ดาเนินการแบ่งงานภายใน จัดตาแหน่งลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ในกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2561
1. ดาเนินการ ประชุม อ.ก.พ. กรมคุ้ม ครองสิท ธิและเสรีภาพครั้ งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่
๕ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณา การแบ่งงานภายใน จัดตาแหน่งลงตามโครงสร้างส่วนราชการ
ใหม่ในกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพตามกฎกระทรวงแบ่งส่ว นราชการกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 โดยแบ่งเป็น แบ่งเป็น 3 สานัก 4 กอง 3 กลุ่ม ดังนี้
1) สานักงานเลขานุการกรม 2) กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 3) กองส่งเสริมการระงับข้อ
พิพ าท 4) กองส่ง เสริ ม สิท ธิแ ละเสรี ภ าพ 5) กองสิ ทธิ ม นุษ ยชนระหว่า งประเทศ
6) สานักงานคุ้มครองพยาน 7) สานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจาเลย
ในคดีอาญา 8) กลุ่มกฎหมาย 9) กลุ่มตรวจสอบภายใน 10) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. ส่ งข้อ มูลให้ ส านัก งานปลัด กระทรวงยุติ ธรรม นาข้อ มูลการขอแบ่ งงานภายใน และ
จัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ฯ
3. อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม เห็นชอบการขอแบ่งงานภายใน และจัดคนลงตามโครงสร้า ง
ส่วนราชการใหม่ฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
4. กรมฯ จัดทาคาสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมเห็นชอบ

ผลผลิต

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร

บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพมีหลักธรรมในการดารงชีวิต
มีคุณภาพชีวิตและมีความสมดุล
ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิต
การทางานมากขึ้น และร่วมเฉลิม
พระเกียรติในพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

ตามหนังสือที่ ยธ
0401/791 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2562

กคส. มีการปรับโครงสร้างและจัด
ตาแหน่งของข้าราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ. 2561

ค าสั่ ง กรมคุ้ ม ครอ ง
สิท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ที่
102/2562 ล งวั นที่
22 เมษ าย น 2562
เรื่อ ง การจั ดตาแหน่ ง
ข้ า ราช การพ ลเรื อ น
ส ามั ญ ภ าย ใ นก ร ม
คุ้ ม ค รอ ง สิ ท ธิ แ ล ะ
เ ส รี ภ า พ ต า ม
กฎกระทรวงแบ่งส่ว น
ราชการกรมคุ้ มครอง
สิ ท ธิ แ ล ะ เส รี ภ า พ
กระท รว ง ยุ ติ ธ รรม
พ.ศ. 2561
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กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

5. การวางกรอบแนวทางการจัดทาข้อมูล Job Rotation เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
5.1 สารวจข้อมูล และ
- ดาเนินการสารวจและรวบรวมข้อมูลการดารงตาแหน่งและการปฏิบัตงิ านจากแฟ้ม ก.พ. 7
สรุปผลประสบการณ์ในงานที่ ของข้าราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น จานวน
หลากหลายของข้าราชการ
2 ราย ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 19 ราย ระดับชานาญการ 49 ราย
กคส. ระดับชานาญการ ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 70 ราย พร้อมจัดทาข้อมูลประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตามหนังสือสานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1008/ว15 ลงวันที่ 28 ก.ค. 58 และประกาศ ก.พ.พ. กระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 4
ม.ค. 62 เรื่อง หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภทอานวยการ กระทรวงยุติธรรม

ผลผลิต

ชุดข้อมูลระยะเวลาประสบการณ์ใน
งานที่หลากหลายของข้าราชการ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใน
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับ
ต้น จานวน 2 ราย ประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 19
ราย ระดับชานาญการ 49 ราย
รวมทั้งสิ้น 70 ราย
- ดาเนินการสารวจความประสงค์ของข้าราชการในการย้ายเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ภายใน ข้อมูลความประสงค์ขอข้าราชการที่
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
มีความประสงค์ย้ายเพื่อสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน ภายในกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ
5.2 แต่งตั้งคณะทางานและ ดาเนินการยกร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของข้าราชการ ภายใน
ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดประชุมเพื่อพิจารณาวาง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แต่เนื่องจากอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีความเห็นว่า สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของ
กรอบแนวทางการสับเปลี่ยน
การสับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการ เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการ จึงไม่เห็นควรมีคาสั่ง
ข้าราชการ ภายในกรมคุ้มครองสิทธิ
หมุนเวียนงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว
และเสรีภาพ
จึงขอยกเลิกขั้นตอนนี้ เนื่องจากผู้บริหาร สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
5.3 คณะทางานประชุมเพื่อ เนื่องจากอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ไม่เห็นควรมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมฯ ตามข้อ 5.2 ร่างคาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน
พิจารณาประสบการณ์ในงาน
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดการประชุม อย่างไม่เป็นทางการโดยมีอธิบดีฯ ภายในกรมคุ้มครองสิทธิและ
ของข้าราชการระดับชานาญ
เป็นประธาน โดยมี นางสาวเอมอร ฯ และนายเกิดโชคฯ รองอธิบดีฯ ร่วมพิจารณาในการจัดคนลง เสรีภาพ
การขึ้นไป
สานั ก กอง กลุ่ม ศูนย์ โดยนาข้อ มูลระยะเวลาประสบการณ์ใ นงานที่ห ลากหลาย และความ
ประสงค์ขอย้ายเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยครัง้ ที่ 1 เมือ่
วันที่ 13 มิ.ย. 62 , ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 62 , ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 62
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของข้าราชการ จานวน 23 คน
5.4 มีคาสั่งให้ข้าราชการ
ข้าราชการทุกระดับได้รับการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร
ชุดข้อมูลระยะเวลา
ประสบการณ์ในงานที่
หลากหลายของ
ข้าราชการกรม
คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ
หนังสือ สลก ที่ ยธ
0401/ว239 ลงวันที่
23 เม.ย. 62
หนังสือ สลก. ที่ ยธ
0401/711 ลงวันที่ 14
พ.ค. 62 เรื่อง ร่าง
คาสั่งแต่งตั้ง
ร่างคาสั่งมอบหมาย
การปฏิบัติงานภายใน
กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ
คาสั่ง 176/2562
ลว. 1 ส.ค. 2562
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กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

ผลผลิต

6. กิ จกรรมส่ งเสริมการจั ดระเบียบ 1. สานัก/กอง ดาเนินการแจ้งให้ข้าราชการ ทาความสะอาดสถานที่ทางานและโต๊ะทางาน โดยใช้
สถานที่ ในการท างาน โดยใช้หลั ก หลัก 5 ส ในเวลา 16.15 น. (รู้ได้ยังไงว่าสานัก/กอง มีการแจ้งดังกล่าว มีหลักฐานหรือไม่)
2. กคส.มี ก ารดาเนิ นการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุ้มครองสิทธิและ
๕ ส. Big Cleaning Day
เสรีภาพ จานวน 10 มาตรการ ตามตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสานักงาน ก.พ.ร.
3. สลก. มีการจัดกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day ในวันที่ 12 ก.ค. 62 โดยให้ทุกหน่วยงาน
จัดระเบียบ/สถานที่ทางานตามหลัก ๕ ส. และมีผู้บริหารเยี่ยมชมหน่วยงาน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
มีการจัดกิจกรรม ๕ ส.

7. จัดหาอุปกรณ์ วัสดุสานักงาน กลุ่มงานบริหารพัสดุ สานักงานเลขานุการกรม ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์สานักงาน วัสดุสานักงาน
เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ตามภารกิ จ ของกรมคุ้ ม ครอง 1. จัดหาอุปกรณ์
- ศูนย์ IT ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน (Computer Notebook /
สิทธิและเสรีภาพ
เครื่อง Print) เพื่อทดแทน รอบปี 2555
2. จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสานักงาน
- กบพ. จัดทาแผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสานักงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานปีละ
2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก / ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง) และส่งมอบให้สานัก / กอง /
กลุ่ม /ศูนย์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1 . ประชุมเพื่อทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
8. ทบทวนแผนรองรับภาวะ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2. ซักซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัตกิ รมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรณี เหตุลอบวาง
ระเบิด เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
2562 ดาเนินการ
โดยคณะทางาน หมวด 6

สานัก / กอง /กลุ่ม / ศูนย์ ได้รับ
วัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร
1. รายงานมาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ
รอบ 6 เดือน
2. หนังสือเชิญร่วม
โครงการ กิจกรรม 5 ส.
ประจาปีงบประมาณ
2562 ที่ ยธ 0401/ว
350 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2562
รายงานการจัดซื้อจัด
จ้าง

หนังสือที่ ยธ
0401.4/230 ลงวันที่
30 กรกฎาคม 2562
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กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

9. จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพ
ให้ แก่บุคลากร จานวน 24
ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เกร็ดความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจ อาหารเพื่อสุขภาพ ผ่านช่องทาง
หนังสือแจ้งเวียน จานวน 15 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ 1 เรื่อง สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
วิธีการป้องกัน
2. ครั้งที่ 2 เรื่อง เคล็ดลับปรับพฤติกรรม เลี่ยงความดันโลหิตสูง
3. ครั้งที่ 3 เรื่อง วิธีดูแลปอด ให้ปลอดโรค
4. ครั้งที่ 4 เรื่อง การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
5. ครั้งที่ 5 เรื่อง โรคธาลัสซีเมีย ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด
6. ครั้งที่ 6 เรื่อง การเตรียมตัวก่อน – หลังบริจาคโลหิต
7. ครั้งที่ 7 เรื่อง 9 ประการเพื่อชีวิตที่สดใส วัยสูงอายุ
8. ครั้งที่ 8 เรื่อง ลดไต เลี่ยงเค็ม งดโซเดียม
9. ครั้งที่ 9 เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ ภัยใกล้ตัว
10. ครั้งที่ 10 เรื่อง ไข้เลือดออก โรคร้ายทีม่ ียุงลายเป็นพาหะ
11. ครั้งที่ 11 เรื่อง การดูแลสุขภาพตับ
12. ครั้งที่ 12 เรื่อง ไขมันทรานส์ ภัยร้ายที่มาพร้อมของอร่อย
13. ครั้งที่ 13 เรื่อง วิธีรับมือกับความเครียด
14. ครั้งที่ 14 เรื่อง ปรับพฤติกรรม พิชิต Office Syndrome
15. ครั้งที่ 15 เรื่อง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ชนิดเรื้อรัง
16. ครั้งที่ 16 เรื่อง เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพกายใจที่ดี
17. ครั้งที่ 17 เรื่อง สูบบุหรี่ ตายไวไม่รู้ตัว
18. ครั้งที่ 18 เรื่อง ไขมันพอกตับ ใครบ้างต้องระวัง
19. ครั้งที่ 19 เรื่อง เลือกกิน ลดพุง ลดโรค
20. ครั้งที่ 20 เรื่อง การดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร
21. ครั้งที่ 21 เรื่อง วิธีการออกกาลังกายสลายพุง
22. ครั้งที่ 22 เรื่อง การเริ่มต้นการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี
23. ครั้งที่ 23 เรื่อง การเพิ่มระดับการเผาผลาญให้กับร่างกาย
24. ครั้งที่ 24 เรื่อง วิธีการออกกาลังกายสมอง
1. กิจกรรมงานสาคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมวันปีใหม่ (การจับฉลาก และรับประทานอาหารร่วมกัน)
กิจกรรมวันสงกานต์ (กิจกรรมรดน้าดาหัว สอยดาว) ประจาปี 2562
2. กิจกรรมกีฬากระทรวงยุตธิ รรม วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
3. บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกันอวยพรวันเกิด เพื่อนร่วมงาน ในสานัก/กอง/
กลุ่ม/ศูนย์

10. จั ด กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ที่ดี ต่อผู้บังคับบัญชา
และเพื่ อนร่ ว มงาน เช่ น วั นเกิ ด
กิ จกรรมกระชั บ ความสั นพั นธ์

ผลผลิต
บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ได้รับความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพกายและใจ

บุคลากรมีความผูกพัน รัก สามัคคี
ต่อเพื่อนร่วมงานและหน่วยงาน

ปัญหา/
หลักฐานเอกสาร
อุปสรรค
หนังสือแจ้งเวียน
ประชาสัมพันธ์
เกร็ดความรู้ ครั้งที่ 1 - 24

รูปภาพกิจกรรมกีฬา
กระทรวงยุติธรรม วันที่
15 มิถุนายน 2562
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กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

ผลผลิต

งานสาคัญๆ งานศพ งานกี ฬาสี 4. กิจกรรมมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ Long Beach
กระทรวง เป็นต้น
Cha-am Hotel อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
5. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ ครอบครัวของบุคลากรในสังกัด

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร
ณ มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ รังสิต

รูปภาพกิจกรรม
เกษียณอายุราชการ
วันที่ 14 กันยายน
2562 ณ Long Beach
Cha-am Hotel อาเภอ
ชะอา จังหวัดเพชรบุรี

11. นโยบายและสวัสดิการ
11.1 ท บทว นนโ ยบาย ดาเนินการทบทวนและประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
12
และสวัสดิ การให้กับ บุคลากรที่ กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เหมาะสม
1. รายงานการรับ จ่า ยเงิ นสวัส ดิการกรมคุ้ม ครองสิ ทธิ และเสรีภ าพ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1 มี
รายละเอียด ดังนี้
- ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 จานวน 1,144,146.64 บาท
- รายรับระหว่างปี
จานวน 417,404.41 บาท
- รายจ่ายระหว่างปี
จานวน 254,268.00 บาท
- ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 1,307,283.05 บาท

สวัสดิการกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
สวัสดิการกรมครั้งที่
1/2562
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กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

ผลผลิต

- มูลค่าคงเหลือ
จานวน 27,086.36 บาท
2. ให้ สานัก งานเลขานุก ารกรมฯ ด าเนิ นการคัด เลื อกคณะกรรมการสวัส ดิการ ตามระเบีย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้ดาเนินการ
คัดเลือกช่วงเดือ นสิงหาคม – กั นยายน เพื่อความต่อเนื่องในการดาเนินงานต่อ ไป ทั้งนี้ ในคณะ
กรรมการฯ วาระใหม่ จะมีการประชุมเพื่อพิจารณา ทบทวนระเบียบสวัสดิการฯ อีกครั้ง
3. แนวทางการมอบเงินจากกองทุนสวัสดิการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เนื่องในวันสถาปนา
ส่วนราชการต่างๆ หนังสือพิ มพ์ สถานีโทรทัศน์ จากหน่ วยงานใดที่มอบเงิ นให้กับกรมคุ้มครอง
สิทธิ และเสรีภาพ ก็ ให้ มอบเงิ นจากกองทุ นสวั สดิก ารกรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพ จานวน
1,000 บาท ส่วนหน่วยงานใดที่ ไม่ได้มอบเงินให้กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้จัดดอกไม้
ไปทดแทน
4. การจัดกิจกรรม/จัดสินค้าเพื่อนารายได้เข้าสวัสดิการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
11.2 จัดทาคู่มือสวัสดิการ
แล ะสิ ท ธิ ป ระโ ย ช น์ ใ ห้ กั บ
บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิ และ
เสรีภาพ

- ดาเนินการจัดทาคู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีคู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เสนออธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เห็นชอบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
ของบุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและ
- ดาเนินการแจ้ งเวีย น คู่มื อสวั สดิการและสิทธิป ระโยชน์ของบุค ลากร กรมคุ้มครองสิท ธิและ เสรีภาพ
เสรีภาพ ให้บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับทราบ
11.3 ติ ด ตามผ ลการใ ช้ - ดาเนินการแจ้งเวียนติดตามผลการใช้คู่มือจากผู้ใช้คู่มือ โดยขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถาม
ผ่านระบบออนไลน์
คู่มือจากผู้ใช้คู่มือ
- ผลการใช้คู่มือจากผู้ใช้คู่มือ จาก 175 คน ตอบถูกทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 65.2

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร

หนังสือ ที่ ยธ 0401/ว
154 ลว. 8 มี.ค.62
- หนังสือที่ ยธ 0401/
ว477 ลว. 27 ส.ค. 62
- ผลการรับรู้การ
ติดตามคู่มือสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากร กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ
(Google Form)

5.2 ความผูกพันของบุคลากร
ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
12. การสร้างความผูกพัน ภายใต้กิจกรรมหรือสร้างแรงจูงใจ และยกย่องชมเชย
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กิจกรรม / ขั้นตอน
12.1 การคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2561 ได้แก่ นางสาวนิตยา
เพ็ ง ประเสริ ฐ ต าแหน่ง นั ก จั ดการงานทั่ ว ไปช านาญการ สัง กั ด ส านั ก งานเลขานุก ารกรม
โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
- จัดทาหนังสือแจ้ง สานัก/กอง/กลุ่ม ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
และรวบรวม ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครข้าราชการพลเรือนดีเด่น
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมคุ้มครองสิทธิฯ
- จัด ประชุ ม เพื่ อ พิ จารณาคั ด เลื อ กข้า ราชการ พลเรื อ นดี เ ด่ นของกรมคุ้ม ครองจั ด ประชุ ม
เพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กฯ วั นที่ 24 ม.ค. 62 ผู้ ที่ ได้ รับ การคั ด เลื อ กคื อ นางสาวนิ ต ย า
เพ็งประเสริฐ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
- ประกาศรายชื่อผู้ ที่ได้ รับการคั ดเลื อกเป็นข้ าราชการพลเรือ นดีเ ด่นของกรมคุ้ มครองสิ ทธิ ฯ
พร้อมเสนอรายชื่อให้กระทรวง ศึกษาธิการพิจารณาต่อไป
- ประก าศรายชื่ อ แ ละเสนอ ราย ชื่ อ ให้ ก ระท รว ง ศึ ก ษาธิ ก าร ( ที่ ย ธ 0401/207
ลว. 29 ม.ค. 62)
- นางสาวนิ ตยา เพ็ง ประเสริฐ ได้ เข้า รับรางวัล ข้าราชการพลเรือ นดีเด่ น ประจาปี 2561 แล้ ว
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
12.2 การเสนอขอพระราชทาน ดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี 2562 สาหรับ ข้าราชการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สาหรับ จานวน 28 ราย พนักงานราชการ จานวน 12 ราย
ข้าราชการและพนักงานราชการ
12.3 การทบทวนเกณฑ์ และ - ดาเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนเกณฑ์และการคัดเลือกคนดีศรีคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
การคัดเลือกคนดีศรีคุ้มครอง
- ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ
สิทธิและเสรีภาพ
เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีคุ้มครองสิทธิฯ”
- แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา
บริการ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีคุ้มครองสิทธิฯ”
- ดาเนินการส่งเสนอรายชื่อข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อรับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีคุ้มครองสิทธิฯ”
- ประชุมคัดเลือกข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อรับรางวัลเชิดชู
เกียรติ “คนดีศรีคุ้มครองสิทธิฯ”
- ประกาศรายชื่อข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อรับรางวัลเชิด
ชูเกียรติ “คนดีศรีคุ้มครองสิทธิฯ” ดังนี้

ผลผลิต
1. บุคลากรมีแรงจูงใจการทางานที่
ส่งให้ผลการดาเนินการที่ดี
2. การได้รับการยกย่องชมเชยจาก
หน่วยงาน

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร
ประกาศรายชื่อ
ข้าราชการดีเด่น
ประจาปี 2561

หนังสือ ที่ ยธ
0401/2519 ลงวันที่
6 มี.ค. 62
- หนังสือ ที่ ยธ 0401/
ว54 ลงวันที่
5
กรกฎาคม 2562
- ประกาศ เรื่อง
หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกข้าราชการ
พนักงานราชการ และ
พนักงานจ้างเหมา
บริการ เพื่อรับรางวัล
เชิดชูเกียรติ “คนดีศรี
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กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

ผลผลิต

1. นางสาววราภรณ์ ภารัตตะ ตาแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ
2. นางสาวปัณฑิตา บุษยรัตน์ ตาแหน่ง นิติกร
3. นางสาวสุภาวรรณ ชื่นนิรันดร์ ตาแหน่ง นิติกร

จัด ประชุ ม เพื่ อ พิ จารณาคั ด เลือ กข้า ราชการ โดยใช้ ชุ ด คณะกรรมการคั ดเลื อ กข้ า ราชการ
พลเรือ นดีเด่ นของกรมคุ้ มครองฯ เมื่ อวันที่ 24 ม.ค. 62 และดาเนินการพิจ ารณาคัดเลื อกผู้ที่ มี
คุณสมบัติเพื่อเข้ารับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธารง ประจาปี 2562 ประเภทบุคลากรในสังกัด
จานวน 1 ราย ได้แก่ นายปิย ะรัชย์ ผลัญชัย ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพภาคกลาง และ ประเภทบุคคลทั่ว ไป จาวนวน 1 ราย ได้แก่ นายภานุมาศ วงศ์ไอศูรย์
ตาแหน่งอาสาสมัค รกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรี ภาพ และประธานศูนย์ไกล่เ กลี่ยระงั บข้อพิพาท
จังหวัดชัยภูมิ
- รับมอบรางวัลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 วันครบรอบสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 128
ปี
13. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ 1. ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเพิ่ม
การเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์ก ร สมรรถนะการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561
แล ะคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ที่ ดี ใ นก าร ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จานวนผู้เข้าร่วม 350
ปฏิบัติงาน
คน
- วัต ถุประสงค์โ ครงการ เพื่อพั ฒนาข้าราชการ พนัก งานราชการ และเจ้าหน้ าที่บุค ลากร
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถนาศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร
คุ้มครองสิทธิฯ” ลง
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
- หนังสือที่ ยธ 0401/
ว434 ลงวันที่ 2
สิงหาคม 2562
- หนังสือ ที่ ยธ
0402/1929 ลง วันที่
21 สิงหาคม 2562
- หนังสือ ที่ ยธ 0401/
ว453 ลงวันที่ 19
สิงหาคม 2562
1. หนังสือ สลก. ที่ ยธ
0401/850 ลว. 7 ก.พ.
62 เรื่อง ขอส่งรายชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับมอบ
เข็มเครื่องหมาย
ยุติธรรมธารง ประจาปี
2562

12.4 การคัดเลือกบุคคลที่จะ
ได้รับเข็มเครื่องหมายยุติธรรม
ธารง

บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพการได้รับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิต
เพื่อให้เหมาะสมกับ การปฏิบัติงาน

1. หนังสือ สลก. ที่ ยธ
0401/1644 ลว. 7
พ.ย. 61
2. ที่ ยธ 0401/112 ลว.
16 มกราคม 2562
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กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

ผลผลิต

- บรรยายโดย นายจุลชัย จุลเจือ ในหัวข้อ วัฒนธรรมองค์กร RLPD และการออกกาลังกาย
บริหารร่างกาย การยืดกล้ามเนื้อ
- ความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นคะแนน 4.10
2. ดาเนินการจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ผู้เข้าร่วม
79 คน บรรยายโดย นายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา พร้อมคณะ
- ในหัวข้อเรื่อง “สุขภาพดี ชีวีสดใส”กล่าวถึงหัวข้อสาคัญดังนี้ การศึกษาเพื่อหาวิธีบาบัดและ
พบว่า การนวดมีส่ว นให้กล้ามเนื้อที่ตึง เกิดความผ่อนคลายได้ จึง ได้ทาการค้นคว้าอย่ างจริงจั ง
เพื่อหาวิธี การนวดที่เหมาะสม โดยนา Stretching + Yoga + Chiropractor + Trigger point
และศาสตร์ของการนวดไทยมาผสมผสาน และพัฒนาการนวดในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 20 นาที ทาให้
ผู้ป่วยรู้สึกโล่งและสบายขึ้นและหากผู้ป่วยได้รับการบาบัดต่อเนื่องจะทาให้หายจากภาวะ
ออฟฟิตซินโดรมนี้ได้ถือเป็นศาสตร์การนวดบาบัดแบบใหม่ที่เหมาะกับชีวิตเมืองที่เร่งรี บ
- ความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นคะแนน 4.7
14. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
14.1 ทบทวนหลั กเกณฑ์ 1. ดาเนินการทบทวนหลั กเกณฑ์ก ารประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการทั่วไป
การป ระเมิ นผ ล ก ารป ฏิ บั ติ โดยการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัว่ ไป
ราชการ
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์
และประกาศหลักเกณฑ์ฯ เนื่องจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ
อานาจหน้าที่โครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐานที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ แก่ส่วนราชการยิ่งขึ้น จึงได้เห็นชอบ
ร่างประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานราชการทั่วไป กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕61
2. เสนออธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงนามในประกาศหลัก ประกาศกรมคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนัก งานราชการทั่วไป กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕61
14.2 กาหนดตัวชี้วั ด โดย 1. กพร. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและกากับดูแลการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/๒๕61
นาข้อ มู ลมาจากหมวด ๒ และ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 เพื่อพิจ ารณาตั วชี้วัด กรมคุ้ม ครองสิทธิแ ละเสรี ภาพ ประจาปีงบประมาณ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่บุคคล และ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกาหนดตัวชี้วัด จานวน 64 ตัว ดังนี้
ส่งต่อไปยังหมวด 1
1) ตัวชี้วัดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จานวน 35 ตัว

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร

2. หนังสือ สลก. ที่ ยธ
0401/1108 ลงวันที่ 1
สิงหาคม 2562

มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการทั่วไปกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2561
เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐาน

ประกาศกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการทั่วไป
กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ พ.ศ. 2561

กคส. มีการกาหนดตัวชี้วัดและ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสูบ่ ุคคล

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ
ครั้งที่ 1/๒๕61
2. หนังสือ สลก. ที่ ยธ
0401/ว660 ลงวันที่ 11
15

กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

ผลผลิต

2) ตัวชี้วัดตามนโยบายกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จานวน 6 ตัว
3) ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จานวน 10 ตัว
4) ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม จานวน 6 ตัว
5) ตัวชี้วัดตามมาตรา 44 จานวน 7 ตัว
2. สลก. แจ้ งเวียนให้ผู้บัง คับบัญชามอบหมายตัว ชี้วัดและค่าเป้ าหมายไปยังผู้ ใต้บังคั บบัญชา
จานวน 2 รอบ โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 80 และพฤติกรรม ร้อยละ 20
1) รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
2) รอบที่ 2 (เดือนเมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)

14.3 ด าเนิ นการบริ ห าร
ผล ก ารป ฏิ บั ติ ง านโ ด ย เน้ น
ผลงานประสิทธิภาพ และความ
คุ้ ม ค่ า อย่ า ง มี ระบบและเป็ น
มาตรฐานโ ดยค านึ ง ถึ ง ความ
จาเป็น

ดาเนิ นการบริ หารผลการปฏิบัติ งาน รอบที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖1-๓๑ มี .ค. ๖2) โดยเน้นผลสัม ฤทธิ์
ร้อ ยละ 80 และพฤติก รรม ร้ อ ยละ 20 ในรู ปแบบการจัด ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการปฏิบั ติราชการของข้า ราชการในสัง กัด กรมคุ้ม ครองสิ ทธิแ ละเสรี ภาพ ครั้ง ที่ 1/2562
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

กคส.มีการดาเนินการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่เน้นผลงาน
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าอย่าง
มีระบบและเป็นมาตรฐานโดย
คานึงถึงความจาเป็น

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร
ตุลาคม 2561 เรื่อง การ
มอบหมายตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายไปยัง
ผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่
1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
3. หนังสือ สลก. ที่ ยธ
0401/ว243 ลงวันที่ 24
เมษายน 2562 เรื่อง
การมอบหมายตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายไปยัง
ผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่
2 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
1. ประกาศ กคส. ลว.
5 มิ.ย. 62 เรื่อง อัตรา
ร้อยละของฐานในการ
คานวณเลื่อนเงินเดือน
ณ วันที่ 1 เม.ย. 62
2. ประกาศ กคส. ลว.
5 มิ.ย. 62 เรื่อง
รายชื่อผู้มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินวันที่
1 เม.ย. 62

ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
15. เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
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กิจกรรม / ขั้นตอน
15. 1 ท บ ท ว นแ ผ น
เส ริ ม ส ร้ า งค ว ามผู ก พั นข อ ง
บุค ลากร ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2562
15.2 ด าเนิ นการตามแผน
เสริมสร้างความผูกพันฯ
๑ 5 . 3 ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดาเนิ นงานตามแผนเสริ ม สร้ า ง
ความผูกพันของบุคลากร
16. จั ด ท าแ ล ะส ารวจแ บ บ
ประเมิ นความผู ก พัน บุ ค ลากร
กรมคุ้ มครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ประจาปี 2562

17. สรุ ป แ บบประเมิ น ความ
ผู ก พั นบุ ค ลากรกรมคุ้ ม ครอ ง
สิทธิและเสรีภาพ โดยแยกกลุ่ ม
บุคลากร

ผลการดาเนินงาน

ผลผลิต

ดาเนินการจัดทาแผนเสริมสร้ างความผู กพันของบุ คลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่ อ แผนเสริมสร้างความผูกพันของ
เส นอผู้ บ ริ ห าร โด ย พิ จารณ าเห็ น ชอ บ แ ผนเส ริ ม ส ร้ า ง ฯ เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว เมื่ อ วั น ที่ บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
22 กุมภาพันธ์ 2562
เสรีภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
1. ดาเนินการแจ้งเวียนแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
2. ผลการดาเนินงานตามแผนฯ รอบ 9 เดือน ดาเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดาเนินการ
35 กิจกรรม จาก 45 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 77.77
รายงานผลการดาเนินการตามแผนเสริ มสร้างความผู กพันของบุคลากร กรมคุ้ม ครองสิ ทธิและ รายงานผลการดาเนินการตามแผน
เสรีภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
มีจานวน 45 กิจกรรม ดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ 44 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.77
จัดทาเรียบร้อยแล้ว และดาเนินการสารวจ โดยการขอความร่วมมือบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ แบบประเมินความผูกพันบุคลากร
เสรีภาพ ตอบแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรกฎาคม 2562 – 19 สิงหาคม 2562
ประจาปี 2562

ดาเนินการสรุปแบบประเมินความผูกพันบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีผู้เข้ามา
ตอบแบบประเมินฯ จานวน 395 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ 92 คน พนักงานราชการ 137 คน
พนักงานจ้างเหมาบริการ 166 คน พบว่าระดับความผูกพันและความภาคภูมิใจในองค์กร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก

รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร
หนังสือ สลก.ที่ ยธ
0401/357 ลว. 22
ก.พ. 62
แจ้งเวียนแผนฯ ตาม
หนังสือ ที่ ยธ 0401/ว
123 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือ ที่ ยธ
0401.1/589 ลว. 27
ก.ย. 2562
หนังสือ ที่ ยธ 0401/ว
407 ลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2562
หนังสือ ที่ ยธ 0401/ว
397 ลงวันที่ 25
กรกฎาคม 2562
หนังสือ ที่ ยธ
0401/1244 ลงวันที่
23 สิงหาคม 2562

ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร
18. การส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้และการพัฒนา
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กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

ผลผลิต

18.1 วิ เ ค ราะห์ ผ ล การ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ การ
การพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ
พ .ศ . 256 1 เพื่ อ ท บ ท ว น
แผ นป ฏิ บั ติ ก ารก ารพั ฒ นา
บุคลากรกรมคุ้มครองสิ ทธิและ
เสรีภ าพ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562

ดาเนินการประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561
ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 7 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมจานวน 1,009 คน เนื่องจาก บาง
ท่านเข้าร่วมอบรมมากกว่า 1 กิจกรรม มีผลสาเร็จตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบตั ิการการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562
จานวน 6 กิจกรรม ภายในเงินงบประมาณ 1,270,400 บาท

18.2 ด าเนิ น ก ารต าม
แ ผ นป ฏิ บั ติ ก ารก ารพั ฒ นา
บุคลากรฯ

ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการการพัฒนาบุคลากรกรม บุคลากรได้รับองค์ความรู้ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 6 โครงการ ดังนี้
พัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นในการ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม
เอ-วัน เดอะ รอยัลครูส พัทยา จานวนทั้งสิ้น 350 ราย ข้าราชการจานวน 120 ราย จาก
ข้าราชการทั้งสิ้น 145 ราย
2) กิจกรรม การปฐมนิเทศให้ความรู้พื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ใหม่ กรมคุ้มครองสิทธิแ ละ
เสรีภาพ ประจาปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสีดา
แอคทิวิตี้ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ข้าราชการใหม่ 29 ราย พนักงานราชการ 23 ราย รวม
ทั้งสิ้น 52 ราย
3) การพัฒนาสมรรถนะด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 10 - 14
มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ข้าราชการใหม่ 29 ราย
พนักงานราชการ 23 ราย รวมทั้งสิ้น 52 ราย
4) กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปฏิบัติธรรม ศีล 8)
ระหว่างวันที่ 11-16 พ.ค. 62 ณ วัดตาลเอน อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา จานวน 18
ราย ข้าราชการ 9 ราย , พนักงานราชการ 4 ราย , พนักงานจ้างเหมา 5 ราย
5) กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับต้น เพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่ราชการ 4.0 ระหว่าง
วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และ โรงแรม The Regent Cha Am
Beach Resort อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วม 64 ราย
6) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร
รายงานผล
การดาเนินการตาม
แผนปฏิบัตกิ ารการ
พัฒนาบุคลากรกรม
คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ประจาปี
งบประมาณ 2561
ที่ ยธ 0401/1555 ลง
วันที่ 4 ตุลาคม 2561
1. รายงานสรุปผล
โครงการ ที่ ยธ
0401/112 ลงวันที่ 16
มกราคม 2562
2. รายงานสรุปผล
โครงการ ที่ ยธ
0401/634 ลงวันที่ 19
เมษายน 2562
3. รายงานสรุปผล
โครงการ ที่ ยธ
0401/634 ลงวันที่ 19
เมษายน 2562
4. รายงานสรุปผล
โครงการ ที่ ยธ
0401/791 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2562
5. รายงานสรุปผล
โครงการ ที่ ยธ
0401/1096
ลง
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กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

ผลผลิต

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2
ผู้เข้าร่วม 79 คน
7) การเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สาคัญกับหน่วยงานภายนอก จานวน 34 หลักสูตร
ส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม จานวน 84 คน

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร
วันที่ 31 กรกฎาคม
2562
6. รายงานสรุปผล ที่
ยธ 0401/1108 ลง
วันที่ 1 สิงหาคม 2562

18.3 กาหนดให้บุ คลากร
ทุกคนปฏิบั ติตาม “ตั วชี้วั ดการ
เส ริ มเ ส ริ ม ส ร้ าง คุ ณ ธ รร ม
จริ ย ธรรม แล ะความโปร่ ง ใ ส
รายบุคคล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562” เพื่อ เสริม สร้ างให้
บุ ค ล าก รปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง มี
คุณ ธรรม จริย ธรรม และความ
โปร่งใส

1. กวพ. ดาเนินการกาหนดรายละเอียดตัวชี้วดั การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสรายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงาน
มอบหมายตัวชี้วดั ลงสู่รายบุคคล
2. กพร. ดาเนินการแจ้งไปยัง กกม. เพื่อให้กาหนดรายละเอียดตัวชี้วดั การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสรายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนหลัง

รายละเอียดตัวชี้วัดการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสรายบุคคล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

18.4 สรุปและรายงานผล
การด าเนินการตามแผนปฏิบั ติ
การการพั ฒ นาบุ ค ลาก รกรม
คุ้ ม ค รอ ง สิ ท ธิ แ ล ะเส รี ภ าพ
ประจ าปี ง บ ป ระมาณ พ .ศ .
2562
19. จั ดกิ จกรรมถอดบทเรีย น/
ถ่ายทอดองค์ความรู้/แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ของผู้เ กษียณอายุ
ราชการ เพื่อให้ผู้ที่ยังปฏิบัติงาน
อยู่นาไปพัฒนาและปรับปรุงการ
ทางานต่อไป

- ดาเนินการไปทั้งสิ้น จานวน 6 กิจกรรม
งบประมาณที่ได้รับ 1,270,400 บาท
ผลการเบิกจ่าย 1,214,814.33 บาท
ผู้เข้า 1,009 คน
- ดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาเนินการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่องค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 13 – 14
กันยายน 2562 ณ Long Beach Cha-am Hotel อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ผู้เข้าร่วม คน ข้าราชการ 97 คน พนักงานราชการ 90 คน และพนักงานจ้างเหมาบริการ
103 คน รวม 290 คน

บุคลากรได้รับการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์

1. หนังสือ สลก. กวพ.
ที่ 0401/ว836 ลว. 27
ธ.ค. 61 เรื่อง แจ้งเวียน
รายละเอียดตัวชี้วดั ฯ
รอบ 6 เดือนแรก
2.หนังสือ กพร. ที่.ยธ
0410/234 ลว. 2 ก.ค.
62 แจ้ง กกม. ให้กาหนด
รายละเอียดตัวชี้วดั ฯ
รอบ 2 เดือนหลัง
รายงานสรุปผล ที่ ยธ
0401/1419 ลงวันที่
26 กันยายน 2562

รายงานสรุปผล ที่ ยธ
0401/ว544 ลงวันที่
30 กันยายน 2562
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กิจกรรม / ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน

ผลผลิต

20. การจัดทาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career - path) โดยวิเคราะห์
เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ของ
แต่ละตาแหน่ง

สืบเนื่องจากการประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ได้รว่ มกัน
พิจารณาร่างการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ แล้ว มีข้อสรุปให้ทบทวนผลสัมฤทธิ์หลักและตัวชีว้ ัดการปฏิบัติงานหลัก ในกรอบเส้น
เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path)

ดาเนินการทบทวน วิเคราะห์
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของแต่ละตาแหน่ง เช่น ตาแหน่ง
นักวิชาการยุติธรรม นักสืบสวน
สอบสวน นิติกร นักจัดการงาน
ทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นัก
ทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน เจ้า
พนักงานธุรการ เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
และจะดาเนินการต่อในประ
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัญหา/
อุปสรรค

หลักฐานเอกสาร

ผู้รายงาน
(……นางกัญจรัตน์ อยู่จันทร์...….)
ตาแหน่ง ……นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ…….
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