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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สาคัญของคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. การจัดทารายงานการ
ปฏิบตั ิตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
2 ฉบับ

งบประมาณ
(บาท)
896,500

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
605,724.82

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ประสานงานฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการ
ประจาสนธิสัญญาเพื่อ
ทราบกาหนดการที่
แน่นอน)

(เตรียมองค์ประกอบ
งบประมาณและประเด็น
logistics ต่างๆ)

(เตรียมการด้านสารัตถะ
และประเด็นที่จะมีการ
หยิบยก/หรือถ้อยแถลงซึ่ง
จะใช้ในการหารือกับ
คณะกรรมการประจา
อนุสัญญา)

(เข้าร่วมและแสดงท่าที
รวมทั้งข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในฐานะ
องค์กรอิสระซึง่ มีหน้าที่
ในการติดตาม/
ตรวจสอบการดาเนินงาน
ตามพันธกรณีของ
ประเทศ)

(จัดทาสรุปผลการ
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวกับการทาหน้าที่ของ
กสม. และอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งในส่วน
ของสานักงานต่อไป)

ม.ค. 60

ม.ค. – ก.พ. 60

ก.พ. - มี.ค. 60

มี.ค. 60

เม.ย. 60

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ได้เข้าร่วมและแสดง
ท่าที รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในฐานะ
สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในการ
ติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานตาม
พันธกรณีภายใต้
ICCPR ของไทย

ได้จัดทาสรุปผลการ
เข้าร่วมพิจารณา
รายงานผลการ
ดาเนินการตามกติกา
ICCPR ของไทย ตาม
บันทึก ที่ สม
0008/404 ลงวันที่
12 เมษายน 2560
เรียบร้อยแล้ว









สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ)

1.1 การจัดทารายงาน
คู่ขนานและเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการประจาอนุสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อติดตามการพิจารณารายงาน
การปฏิบัติตามอนุสัญญาของไทย
(ICCPR) งบประมาณ 557,000 บาท

282,471.78

สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1.2 การจัดทารายงาน
คู่ขนานและเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการประจาอนุสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนเพื่อติดตามการ
พิจารณารายงานการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาของไทย (CEDAW)
งบประมาณ 339,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
323,253.04

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค. 60

2
ก.พ. – พ.ค. 60

3
ก.พ. – พ.ค. 60

4
มิ.ย. 60

5
ก.ค. 60

(ประสานงานฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการ
ประจาสนธิสัญญาเพื่อ
ทราบกาหนดการที่
แน่นอน)

(เตรียมองค์ประกอบ
งบประมาณและประเด็น
logistics ต่างๆ)

(เตรียมการด้านสารัตถะ
และประเด็นที่จะมีการ
หยิบยก/หรือถ้อยแถลงซึ่ง
จะใช้ในการหารือกับ
คณะกรรมการประจา
อนุสัญญา)

(เข้าร่วมและแสดงท่าที
รวมทั้งข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในฐานะ
องค์กรอิสระซึง่ มีหน้าที่
ในการติดตาม/
ตรวจสอบการดาเนินงาน
ตามพันธกรณีของ
ประเทศ)

(จัดทาสรุปผลการ
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวกับการทาหน้าที่ของ
กสม. และอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งในส่วน
ของสานักงานต่อไป)

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ได้จัดทาสรุปผล
การเข้าร่วม
พิจารณา
รายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
กติกา CEDAW
ของไทย ตาม
บันทึกที่ สม
0008/937 ลง
วันที่ 16
สิงหาคม 2560
เรียบร้อยแล้ว





สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการติดตามและส่งเสริม
ให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมปฏิบตั ิตามพันธกรณี
และข้อเสนอแนะที่สาคัญของ
คณะกรรมการประจา
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
(บาท)
250,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
82,600

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
มิ.ย. 60
มิ.ย. 60
โครงการและ กลุ่มเป้าหมายเข้า
แผนการดาเนินงาน ร่วมโครงการ

4
ส.ค. 60
มีข้อเสนอแนะ
จากการมีส่วน
ร่วมในเวที
สัมมนา

5
ก.ย. 60
รายงานผลการ
สัมมนา





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินการ

สคส. กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3

จะจัดวันที่ 4 ก.ย. 60

3
ก.ค. 60
จัดเวทีวิชาการ
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กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
ปฏิบตั ิตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย)
สรป. สคส. สสค.

งบประมาณ
(บาท)
300,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
805

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มี.ค. 60
มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางาน

2
มี.ค. – ก.ย. 60
มีการประชุม
คณะทางาน

ส่งคืน
247,860 บาท
ส่งคืนเพิ่มอีก
51,335 บาท

3
4
เม.ย. 60
ก.ค. 60
กาหนดแนวทาง จัดทาร่าง
ในการดาเนินการ รายงาน
เพื่อจัดทา
รายงาน
ข้อเสนอแนะ
ผลดาเนินการ





5
ก.ย. 60
มีรายงาน
ข้อเสนอแนะ
ฉบับสมบูรณ์
ของคณะทางาน
ต่อเลขาธิการ
กสม.

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

คณะทางานกาหนดให้มี
หนังสือสอบถามไปยัง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ตอบกลับตามกาหนด
ทาให้ไม่สามารถจัดทา
รายงานได้ตามกาหนด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการดาเนินธุรกิจภาคเอกชน โดยการ
ขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สาคัญเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ
นโยบายและหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
จากผลการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยง

งบประมาณ
(บาท)
926,300
(งบบุคลากร
บางส่วน)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
459,668

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน/
โครงการตรวจเยี่ยม

จัดทาเอกสาร
ประกอบการตรวจ
เยี่ยม/ประชุม

ลงพื้นที่/ตรวจเยี่ยม

สรุปผลการตรวจ
เยี่ยม

เสนอรายงานสรุป
ผลการตรวจเยี่ยม
ต่อเลขาธิการฯ หรือ
เสนอต่อ กสม.
เพื่อพิจารณา

ก.พ. 60
มีแผนการ
ตรวจเยี่ยม

มี.ค. - พ.ค. 60
ดาเนินการตรวจ
เยี่ยมเรือนจา /
สถานีตารวจ
ไม่น้อยกว่า
3 แห่ง

ก.ค. 60
ดาเนินการตรวจ
เยี่ยมเรือนจา /
สถานีตารวจ
ไม่น้อยกว่า
4 แห่ง

ส.ค. 60
ดาเนินการตรวจ
เยี่ยมเรือนจา /
สถานีตารวจ
ไม่น้อยกว่า
5 แห่ง

ก.ย. 60
มีการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
หรือมาตรการ
ป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

*งบเดิมขอไป 1,123,000 บาท
ได้จริง 926,300 บาท (ข้อ 1.1+1.2)

1.1 โครงการตรวจเยี่ยมเพื่อ
ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการ
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
(งบบุคลากรบางส่วน)
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3)

งบดาเนินงาน
ครั้งที่ 1 จังหวัดตราด

งบบุคลากร
(เดิมขอไป 480,000 บาท)

ครั้งที่ 2 จ.อุทัยธานี
ครั้งที่ 3 จ.ลาปาง
ครั้งที่ 4 จ.ขอนแก่น
ครั้งที่ 5 จ.เชียงใหม่

520,000

361,768

*งบเดิมขอไป
600,000 บาท
ได้จริง 520,000
บาท

ผลดาเนินงาน
120,000
23-25 มี.ค. 60

77,660
(คืนเงินงบ
ดาเนินงาน จานวน
42,340 บาท)

400,000

284,108

17 ก.ค. 60
23-24 ก.ค. 60
20-21 ส.ค. 60
27-28 ส.ค. 60

5,420
103,558
80,738
94,392





-

-

-











-

-

-



อยู่ระหว่างการจัดทา
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1.2 โครงการตรวจเยี่ยมสถานที่
เสี่ยงต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของเด็กและ
เยาวชนเชิงกัลยาณมิตร :
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนฯ รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)
406,300

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
273,030

* งบเดิมขอไป
523,000 บาท
ได้จริง
406,300 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

ต.ค. 59 – พ.ค. 60

พ.ย. 59 – ก.ค. 60

ธ.ค. 59 – ส.ค. 60

ธ.ค. 59 – ส.ค. 60

ธ.ค. 59 – ก.ย. 60

จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน/
โครงการ

จัดทาเอกสาร
ประกอบการ
ตรวจเยี่ยม /
ประชุม

มีการตรวจเยีย่ ม
/ ประชุม

สรุปผลการ
ตรวจเยี่ยม /
ประชุม

ได้ผลการ
ตรวจเยี่ยม /
ประชุมเป็น
ข้อมูล
ประกอบการ
ดาเนินการของ
คณะอนุกรรมการฯ
ต่อไป

สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 6)

งบดาเนินงาน (1 ครั้ง)
ครั้งที่ 1 จ.นครปฐม
ครั้งที่ 2 จ.นครราชสีมา
ครั้งที่ 3 จ.ราชบุรี
ครั้งที่ 4 จ.ระยอง
ครั้งที่ 5 จ.อยุธยา
งบบุคลากร (3 ครั้ง)
(เดิมขอไป 393,000 บาท)

ครั้งที่ 6 จ.ลพบุรี
ครั้งที่ 7 จ.นครปฐม
ครั้งที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี

130,000
15 ก.พ. 60
22 มี.ค. 60
26 เม.ย. 60
17-18 พ.ค. 60
7-8 มิ.ย. 60

106,659
2,250
72,751
7,764
12,715
11,179

276,300

166,371

27-28 มิ.ย. 60
19 ก.ค. 60
16,18 ส.ค. 60

17,436
9,690
139,245

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินงาน
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2. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ
นโยบายและหรือข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิผู้สูงอายุ
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 7)

ครั้งที่ 1 จ.ขอนแก่น
ครั้งที่ 2 จ.ชลบุรี
ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(บาท)
พ.ค. 60
มิ.ย. 60
ก.ค. - ส.ค. 60
ส.ค. – ก.ย. 60 ส.ค. – ก.ย. 60
423,300
188,736
มีการรวบรวม
จัดทาแผน/
ดาเนินการสัมมนา ผลการวิเคราะห์ ผลสาเร็จการ
ข้อมูลงานวิจยั และ โครงการ
เชิงปฏิบัติการ
ข้อมูลที่ได้และ จัดทารายงานและ
*งบเดิมขอไป
ผลการศึ
ก
ษาที
่
การประชุ
ม
หารื
อ
ระดมความคิ
ด
เห็
น
สรุปผล
ข้อเสนอแนะถึง
446,000 บาท
เกี
ย
่
วข้
อ
ง
ผู
ท
้
ม
่
ี
ส
ี
ว
่
นเกี
ย
่
วข้
อ
ง
เบื
อ
้
งต้
น
จาก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้จริง
เพื่อกาหนด
กลุ่มเป้าหมายตาม
423,300 บาท
(งบบุคลากร)
ประเด็น/สิทธิใน แผนงาน
ด้านต่าง ๆ
ผลดาเนินการ
อยู่ระหว่างการจัดทา
13-14 ก.ค. 60
42,396




อยู่ระหว่างการจัดทา
3-4 ส.ค. 60
36,635




อยู่ระหว่างการจัดทา
อยู่ระหว่างการจัดทา
10-12 ส.ค. 60
57,285



อยู่ระหว่างการจัดทา
อยู่ระหว่างการจัดทา
28-29 ก.ย. 60
52,420




ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-
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3. โครงการจัดทาข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
คนไร้รากเหง้า
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4)

งบประมาณ
(บาท)
250,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
114,884

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
มิ.ย. 60
มิ.ย. 60
จัดตั้งคณะทางาน ประสานงานกับ
เพื่อรวบรวม
หน่วยงานที่
สถานการณ์
เกี่ยวข้อง
สภาพปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ

3
4
ก.ค. 60
ก.ค. – ส.ค. 60
ดาเนินการประชุม จัดทารายงาน
ของคณะทางาน สรุปผลการ
และการสัมมนา
ดาเนินงาน
รับฟังความ
คิดเห็น

5
ส.ค. - ก.ย. 60
มีการจัดทา
รายงาน
ข้อเสนอแนะ
นโยบายและ
กฎหมายเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหา
คนไร้รากเหง้า

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ

งบดาเนินงาน 1 ครั้ง
จัดวันที่ 26 ก.ค. 60











ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

9
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ
นโยบายและหรือข้อเสนอใน
การปรับปรุงกฎหมายต่อ
นโยบายและร่างกฎหมาย
ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบประมาณ
(บาท)
420,000
(งบบุคลากร)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
302,713.18

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มิ.ย. 60
รวบรวมข้อมูล
สภาพปัญหา

2
ก.ค. 60
ประสานผู้เข้าร่วม
ประชุมและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

3
ส.ค. 60
จัดประชุมเพื่อ
นาเสนอ
สถานการณ์และ
ข้อเสนอเชิง
นโยบาย

4
ส.ค. – ก.ย. 60
ประเมินผลการ
จัดประชุม

สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4)

งบบุคลากร 1 ครั้ง
จัดวันที่ 24-25 ส.ค. 60

5
ส.ค. - ก.ย. 60
จัดทารายงาน
สรุปเพื่อมี
ข้อเสนอแนะ
ระดับนโยบายไป
ยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินการ











ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

10

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

5. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ 1,217,500
นโยบายและหรือข้อเสนอใน
*งบเดิมขอไป
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
1,250,000 บาท
ส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการ
ได้จริง
ยุติธรรมของผู้หญิง
1,217,500 บาท
กลุ่มเฉพาะ
(งบบุคลากร)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
350,804

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
เม.ย. 60
จัดเตรียม
โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ

2
พ.ค. 60
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ
สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ

4
ส.ค. 60
มีข้อเสนอแนะ
จากการมีส่วน
ร่วมในเวที
สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ

5
ก.ย. 60
รายงานผลการ
จัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ

-

3
มิ.ย. – ส.ค. 60
จัดเวทีสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
ระดมความคิดเห็น
จากองค์กรเครือข่าย
ทุกภาคส่วน โดยมี
วิทยากรให้ความรู้
จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยจัด
ในภาคกลาง เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้
รวม 4 ภาค
ผลดาเนินงาน
-

-

-

-











(ส.ค. 60)


(ก.ย. 60)


(ก.ย. 60)


(ก.ย. 60)


(ก.ย. 60)


-

-

-

-

-

สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5)

งบดาเนินงาน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ไม่ได้จดั ประชุม
ครั้งที่ 2 จ.ปัตตานี
งบบุคลากร
(เดิมขอไป 584,500 บาท)
ครั้งที่ 3 จัดประชุม
ครั้งที่ 4 -

665,500
5-8 พ.ค. 60
552,000
13 ก.ย. 60
กทม.

264,486
264,486

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

85,804
85,804
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6. โครงการสัมมนาติดตาม
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4)

งบประมาณ
(บาท)
113,600
(ดาเนินการ
แล้ว)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
66,980

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค. 59
รวบรวมข้อมูล
และเอกสาร
ประกอบการจัด
สัมมนา

2
ต.ค. 59
ประสานงาน
หน่วยงานและ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

3
พ.ย. 59
ดาเนินการ
สัมมนา

4
พ.ย. 59
จัดทาสรุปผล
การสัมมนา

5
ธ.ค. 59
ข้อเสนอแนะต่อ
สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข
ร่าง
พระราชบัญญัติ
แร่ พ.ศ. ....

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินการ
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7. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางในการคุ้มครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

500,000

สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5)

งบดาเนินงาน (2 ครั้ง)
7.1 จัดงาน
“การเชิดชูเกียรติผู้หญิง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ประจาปี 2560”
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5)

ก.พ.. 60
จัดทาโครงการ
กาหนดการ
ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย และขอ
อนุมัติโครงการ
และขออนุมัติใช้
งบประมาณ

มี.ค 60
ประสานผู้เข้าร่วม
สัมมนาจาก
ภาครัฐ องค์กร
เครือข่าย องค์กร
ระหว่างประเทศ
สถานทูต
และผู้ที่เกี่ยวข้อง





มี.ค. 60
เม.ย. 60
จัดเวทีสัมมนาทาง สรุปผลการ
วิชาการ
ดาเนินงาน
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
อภิปราย เรื่อง
ผู้หญิงปกป้อง
สิทธิมนุษยชน :
การขับเคลื่อน
เพื่อความ
ยุติธรรมในสังคม

พ.ค. 60
จัดทา
ข้อเสนอแนะไป
ยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ผลดาเนินการ
ครั้งที่ 1

6 มี.ค. 60

361,678





อยู่ระหว่างการจัดทา
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7.2 จัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและรับฟัง
ความคิดเห็น งบประมาณ
138,322 บาท
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5)

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
เม.ย. – มิ.ย. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ก.ย. 60
ตั้งคณะทางาน
จัดประชุม
จัดเวทีสัมมนา
สรุปผลการ
จัดทา
เพื่อศึกษาเรื่อง
กลุ่มย่อย เพื่อ
ทางวิชาการ
ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะไป
สถิติ ปัญหา
นาเสนอรายงาน แลกเปลี่ยน
ยังหน่วยงาน
มาตรการในการ การศึกษาของ
ความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขที่รัฐควรจะ คณะทางานและ
กิจกรรมที่ 7.1 มีผลกระทบต่อ ลงพื้นที่เพื่อ
และ 7.2 ส่งคืน ครอบครัวของ
ตรวจเยี่ยม
เงินงบประมาณ นักปกป้องสิทธิ ครอบครัวของ
นักปกป้อง
ดาเนินงาน ตาม มนุษยชน
สิทธิมนุษยชน
บันทึก
ที่ถูกคุกคาม
ที่ สม
เพื่อเก็บข้อมูล
0003/2695
เกี่ยวกับ
ลว. 4 ก.ย. 60
ผลกระทบที่
จานวน
ได้รับและนา
318,322 บาท
ข้อมูลจาการ
ตรวจเยี่ยมมา
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
ผลดาเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทา
-

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

รายงาน
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8. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ผู้แสวงหาที่พักพิงตามหลัก
สิทธิมนุษยชน
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5)

งบประมาณ
(บาท)
839,800
*งบเดิมขอไป
978,000 บาท
ได้จริง
839,800 บาท

(งบบุคลากรบางส่วน)

งบดาเนินงาน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

210,000

งบบุคลากร
629,800
(เดิมขอไป 768,000 บาท)
ครั้งที่ 4 จ.ระนอง และพังงา 11-14 ก.ค. 60
ครั้งที่ 5 จ.สงขลา
19 ก.ค. 60
ครั้งที่ 6 จัดสัมมนา กทม.
17 ส.ค. 60

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
ใช้ไป 153,208

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พ.ค. 60
กาหนดพื้นที่
ตรวจเยี่ยม

-

-

3
ส.ค. 60
จัดทาโครงการ
“การจัดทา
ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการ
แก้ปัญหาผู้
แสวงหาที่ลี้ภัย
ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน” ภายใต้
การสัมมนาหัวข้อ
“แนวทางการ
ยุติการกักขังเด็ก
ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหา
ที่ลี้ภัย คนไร้รัฐ
และครอบครัว”
ร่วมกับองค์กร
อื่น ๆ
ผลดาเนินการ
-













-

-

-

ส่งคืนเงิน
งบประมาณ
ดาเนินงาน ตาม
บันทึก
ที่ สม
0003/2695
ลว. 4 ก.ย. 60
จานวน
318,322 บาท

ส่งคืนเงินงบประมาณ
ดาเนินงาน
ตามบันทึก ที่ สม
0003/2695
ลว. 4 ก.ย. 60 จานวน
210,000 บาท

2
ก.ค. 60
ตรวจเยี่ยมพื้นที่
ห้องกัก พื้นที่พัก
พิงชั่วคราวใน
ประเทศไทย

4
ก.ย. 60
จัดทา
ร่างข้อเสนอแนะ
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
ผู้แสวงหาที่พัก
พิงตามหลักสิทธิ
มนุษยชน

5
ก.ย. 60
จัดทา
ข้อเสนอแนะแล้ว
เสร็จ และนาเข้า
ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณา

-

-

 มีข้อสรุปแล้ว
 มีข้อสรุปแล้ว
 (อยู่ระหว่างจัดทา

-

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

153,208
66,500
49,664
37,044

รายงาน)

ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8

-

-
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
9. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ
นโยบายหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย
และมาตรการทีส่ อดคล้องกับ
กระบวนการ UPR หรือที่
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตามพันธกรณีที่
ประเทศไทยเป็นภาคี

งบประมาณ
(บาท)
125,800

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
20,063
ส่งคืนเงิน
105,737 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 59

เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 59

เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 59

เริ่มตั้งแต่ ม.ค. 60

เริ่มตั้งแต่ ม.ค. 60

เสนอเรื่อง
เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะและ
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการ

จัดทาข้อมูล
เบื้องต้น
ประเด็นที่ต้อง
พิจารณาและ
แนวทาง
ดาเนินการเพื่อ
การจัดทา
ข้อเสนอแนะ

ดาเนินการตาม
แนวทางที่
กาหนดไว้

จัดทาร่างรายงาน
ผลการพิจารณา
เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการ
ด้านเสนอแนะฯ

คณะอนุกรรมการ
ด้านเสนอแนะฯ
เห็นชอบใน
สาระสาคัญของ
ร่างรายงานฯ









สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย)

ผลดาเนินการ



ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการดาเนินการ
อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของคณะอนุกรรมการ
ด้านเสนอแนะฯ ดังนั้น
การดาเนินการใด ๆ
จึงได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการ
เสนอแนะฯ อาจทาให้
เป้าหมายตามแผนที่
กาหนดไว้มีความ
คลาดเคลื่อนได้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

16

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
10. โครงการขับเคลื่อน
ข้อเสนอแนะนโยบายและ
ข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย และกฎเพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
(บาท)
405,800

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
92,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ก.พ. 60
จัดทาต้นฉบับ

2
มี.ค. 60
อนุมัติ
รายละเอียด
การจ้าง





ส่งคืนเงิน
313,800 บาท

3
เม.ย. 60
ตรวจอาร์ตเวิร์ค

4
พ.ค. 60
จัดพิมพ์หนังสือ

5
มิ.ย. 60
หนังสือจัดพิมพ์
เสร็จและ
เผยแพร่





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย)

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
11. โครงการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง
สิทธิชุมชนและสิทธิด้าน
สิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหา
สิทธิมนุษยชนของประเทศ
(แผนบูรณาการการวิจัย)
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน : คุณอัญชลี)

งบประมาณ
(บาท)
1,500,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,497,300
ก่อหนี้
ส่งเงินคืน
คงเหลือ
2,700 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค 59
ศึกษาข้อมูล
เพื่อพัฒนาเป็น
ขอบเขตงานจ้าง
ที่ปรึกษา
(Terms of
Reference :
ToR)

2
ต.ค 59
จัดให้มี
กระบวนการ
หารือผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนา
ขอบเขต
งานจ้าง

3
ธ.ค 59
จัดทาขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา
(Terms of
Reference :
ToR)

4
มี.ค. 60
อนุมัติขอบเขต
งานจ้างที่
ปรึกษา (Terms
of Reference :
ToR)

5
เม.ย. 60
ดาเนินการจ้าง
ศึกษาวิจยั





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
12. โครงการศึกษาวิจัย
เพื่อจัดทากรอบกฎหมายกลาง
ว่าด้วยความเสมอภาคและ
การไม่เลือกปฏิบัติสาหรับ
กระบวนการรับฟังสาธารณะ
(National Hearings)
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน : คุณศิริวรรณ)

งบประมาณ
(บาท)
1,000,000
(งบบุคลากร)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
ส่งคืนเงิน
1,000,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มี.ค. 60
ศึกษาข้อมูล
เพื่อพัฒนาเป็น
ขอบเขตงานจ้าง
ที่ปรึกษา
(Terms of
Reference:
ToR)

2
เม.ย. 60
จัดให้มี
กระบวนการ
หารือผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนา
ขอบเขต
งานจ้าง

3
เม.ย. 60
จัดทาขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา
(Terms of
Reference :
ToR)

ผลดาเนินการ







4
5
เม.ย. 60
พ.ค. 60
อนุมัติขอบเขต ดาเนินการจ้าง
งานจ้างที่
ศึกษาวิจยั
ปรึกษา (Terms
of Reference :
ToR)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลการหารือกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่า
ควรผนวกบางกิจกรรม
ตามขอบเขตการ
ศึกษาวิจยั เรื่องนี้เข้ากับ
โครงการศึกษาวิจยั เพื่อ
จัดทาข้อเสนอในการตรา
กฎหมายว่าด้วยความ
เสมอภาคและการไม่เลือก
ปฏิบัติ (แผนบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม)
เพื่อให้การศึกษาวิจยั มี
ความต่อเนื่องตลอดทั้ง
โครงการ

ควรผนวกบางกิจกรรม
ตามขอบเขตการ
ศึกษาวิจยั เรื่องนี้เข้ากับ
โครงการศึกษาวิจยั
เพื่อจัดทาข้อเสนอในการ
ตรากฎหมายว่าด้วย
ความเสมอภาคและ
การไม่เลือกปฏิบัติ
(แผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม โดยไม่ต้องแยก
ออกมาเป็นโครงการ
ต่างหาก
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กลยุทธ์ที่ 2.2 : กาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญในการปฏิบัติงานประจาปี
โครงการตามยุทธศาสตร์ :
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันกาหนดประเด็นปัญหา/พื้นที่สาคัญ ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญใน 3 ประเด็น ดังนี้
1. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2. ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน ป่าไม้
3. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมบทบาท
ภาคธุรกิจให้เคารพ
สิทธิมนุษยชน
(เดิมขอไป 1,070,000 บาท)
1.1 โครงการขับเคลื่อน
ประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
(บาท)
2,473,600

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,833,666.93

เดิมขอไป
2,493,600
(งบบุคลากร
บางส่วน)
1,993,600

1,778,165.93

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มี.ค. – ก.ค. 60
กาหนดวัน
สถานที่สัมมนา
และติดต่อ
สถานที่จัด
สัมมนา

2
เม.ย. – ก.ค. 60
ติดต่อ
ประสานงาน
วิทยากร
ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนา และทา
หนังสือเชิญ

พ.ค. 60

พ.ค. 60

3
เม.ย. – ก.ค. 60
จัดเตรียมข้อมูล
และเอกสาร
ประกอบการ
สัมมนา

4
พ.ค. – ส.ค. 60
ดาเนินการจัด
สัมมนา

5
มิ.ย. – ก.ย. 60
สรุปผลความ
คิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายที่
มีต่อโครงการ
สัมมนา

พ.ค. 60

พ.ค. 60

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สคส.(กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1)

(เดิมขอไป 570,000 บาท)
งบดาเนินงาน 1 ครั้ง
1.1.1 การเผยแพร่และ
การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติของประเทศไทย
ครั้งที่ 1 ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ กทม.
ครั้งที่ 2 รร.อมารี กทม.
งบบุคลากร 2 ครั้ง
1.1.2 ประชุมกลุ่มย่อย
(โครงการนาร่อง) ณ จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ 3 รร.ดีวาน่า ป่าตอง จ.ภูเก็ต
1.1.3 สัมมนา เรื่อง
การเผยแพร่คู่มือประเมินผลด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของ
ธุรกิจการโรงแรม ณ จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ 292,400 บาท

1,716,000
*ขอจัดสรรเพิ่ม
1,423,600 บาท
จากเดิม
292,400 บาท
(งบประมาณกิจกรรม
1.1.3)

พ.ค. 60
ผลดาเนินการ

31 พ.ค. 60

1,651,365.93











21 ส.ค. 60

126,800











พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ก.ค. 60

55,501

มิ.ย. 60
ผลดาเนินการ

มิ.ย. – ก.ค. 60

277,600
13 ก.ย. 60

55,501











ยกเลิกโครงการย่อย
โดยส่งคืนเงินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมที่ 1.1.1
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1.2 โครงการจัดทาสือ่
480,000
เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมบทบาท (งบบุคลากร)
ของภาคธุรกิจในการเคารพ
สิทธิมนุษยชน
เดิมขอไป 500,000 บาท
(งบบุคลากร)
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน : คุณศิริวรรณ)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
ก่อหนี้
480,000
ส่งคืนเงิน
คงเหลือ
20,000 บาท
แล้ว

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มี.ค. 60
ศึกษา รวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดทา
ขอบเขตการจ้าง
(Terms of
Reference:
ToR)

2
เม.ย. 60
อนุมัติขอบเขต
การจ้าง ToR

3
เม.ย. 60
ดาเนินการจ้าง

ผลดาเนินการ







4
ก.ย. 60
ได้สื่อเพื่อเป็น
เครื่องมือในการ
สื่อสารกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ

5
ปัญหาอุปสรรค
ก.ย. 60
มีการเผยแพร่สื่อ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบ
ไปยังภาคส่วน
บุคลากร ทาให้การจัดจ้าง
ต่าง ๆ
ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนฯ
นอกจากนี้องค์กรต้องใช้
สื่อนี้เผยแพร่กับธุรกิจการ
โรงแรมจึงมีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจ
การโรงแรมเพื่อปรับปรุง
ผลงานในการดาเนินการ
จัดทาสื่อล่าช้าออกไป

ข้อเสนอแนะ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการศึกษาวิจัย
การประเมินข้อมูลพื้นฐาน
ระดับชาติด้านธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน (National
Baseline Assessment on
Business)
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน คุณศิริวรรณ)

งบประมาณ
(บาท)
2,000,000
(งบบุคลากร)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
ส่งคืนเงิน
2,000,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พ.ย. 59
ศึกษาข้อมูล
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้นเพื่อ
พัฒนาเป็น
ขอบเขตงานจ้าง
ที่ปรึกษา
(Terms of
Reference:
ToR)

2
เม.ย. 60
จัดให้มี
กระบวนการ
หารือผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาขอบเขต
งานจ้าง

3
เม.ย. 60
จัดทาขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา
(Terms of
Reference:
ToR)

ผลดาเนินการ



4
พ.ค. 60
อนุมัติขอบเขต
งานจ้างที่
ปรึกษา (Terms
of Reference:
ToR)

5
พ.ค. 60
ดาเนินการจ้าง
ศึกษาวิจยั

ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากการดาเนินการ
จัดทาขอบเขตของงาน
จ้างที่ปรึกษา (Terms of
Reference: ToR)
เรื่องนี้จาเป็นต้องมี
กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ
ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มงานวิจัย
สิทธิมนุษยชนมีภารกิจ
ในการดาเนินการจัดทา
ToR งานวิจัยภายใต้
งบบูรณาการ 2560
ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการตามแผนได้ทัน
นอกจากนี้กลุ่มงานวิจัย
สิทธิมนุษยชนมีภารกิจ
เร่งด่วนในการจัดทา
ข้อเสนองานวิจยั
ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2562 จึงชะลอการ
ดาเนินงานเรื่องนี้ออกไป
ก่อน

ข้อเสนอแนะ
ขอทาความตกลงกับ
ผู้บริหารให้ดาเนินการ
เรื่องนี้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการทางานร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
เดิมขอไป 2,750,000 บาท
1.1 โครงการพัฒนากลไก
ขับเคลื่อนเครือข่าย งบประมาณ
500,000 บาท
(งบบุคลากร)

งบประมาณ
(บาท)
2,012,950
(งบบุคลากร)
274,500

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,341,416.21

145,388

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

ต.ค. 59–มี.ค. 60 มี.ค.– เม.ย. 60 พ.ค. 60 / เมื่อได้รับงบประมาณ
การกาหนด
กาหนดเนื้อหาใน จัดเตรียมความ
แผนงานหรือ
การดาเนินงาน
พร้อมในการดาเนิน
โครงการ
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย

4

5

พ.ค. 60 / เมื่อได้รับงบประมาณ

ส.ค. – ก.ย. 60

ดาเนินกิจกรรมให้
เสร็จสิ้นเรียบร้อย
ตามแผนงานหรือ
โครงการ

จัดทาผลการจัด
กิจกรรม และ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ





สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)

ผลดาเนินการ


1.2 โครงการพัฒนา
ความร่วมมือกับเครือข่าย
(กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์การ
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการ
รับรอง หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ที่ร่วมจัดทา MOU กับสานักงาน
กสม. ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม เยาวชน และนิสิต
นักศึกษา ร่วมกับสานักงาน กสม.)
งบประมาณ
2,250,000 บาท
(งบบุคลากร)
สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)

หมายเหตุ : รายละเอียดตาม
กิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม

1,73,400

1,196,028.21

มีการวางแผน
งาน


การประสานงาน
เพื่อจัดกิจกรรม


มีการจัดกิจกรรม

มีข้อเสนอแนะและ
การวางแผน
ต่อเนื่อง

จัดทารายงาน
และเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ได้รับจัดสรรงบ
ต้องจัดสรรงบประมาณ
บุคลากร
และเวลาให้เพียงพอต่อ
2. มีขั้นตอนการ
การดาเนินโครงการ
ดาเนินงานและ
กิจกรรมหลาย
ขั้นตอน ซึ่งต้องใช้
เวลาดาเนินการ
มากกว่าที่ได้รับ
1. ได้รับจัดสรรงบ
บุคลากร
2. การปรับกิจกรรม
ภายใต้โครงการ
ทั้งหมด เพื่อให้
สอดคล้องกับการ
ดาเนินกิจกรรม
ภายใต้ศูนย์ศึกษา
และประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่ง
อยู่ระหว่างการจัดตั้ง
ทาให้การดาเนิน
กิจกรรมมีความล่าช้า
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1.2.1 การสัมมนาเพือ่
วางแผนการดาเนินงานร่วมกับ
องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 500,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
500,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
377,933.70

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
ต.ค. 59 – มี.ค. 60 มี.ค. – เม.ย. 60
การกาหนด
กาหนดเนื้อหาใน
แผนงานหรือ
การดาเนินงาน
โครงการ
กลุ่มเป้าหมาย

3
พ.ค. 60
จัดเตรียมความ
พร้อมในการ
ดาเนิน
กิจกรรม

4
พ.ค. 60
ดาเนินกิจกรรม
ให้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยตาม
แผนงานหรือ
โครงการ

5
ส.ค. – ก.ย. 60
จัดทาผลการจัด
กิจกรรม และ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม
เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ







พ.ค. – มิ.ย. 60
จัดเตรียมความ
พร้อมในการ
ดาเนิน
กิจกรรม

พ.ค. – มิ.ย. 60
ดาเนินกิจกรรม
ให้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยตาม
แผนงานหรือ
โครงการ

ส.ค. – ก.ย. 60
จัดทาผลการจัด
กิจกรรม และ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม
เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ





ก.ค. – ส.ค. 60
ดาเนินกิจกรรม
ให้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยตาม
แผนงานหรือ
โครงการ

ส.ค. – ก.ย. 60
จัดทาผลการจัด
กิจกรรม และ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม
เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ





สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)

ปัญหาอุปสรรค
ยกเลิกกิจกรรม และ
เปลี่ยนกิจกรรมเป็นการ
ดาเนินงานร่วมกับศูนย์
ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อเสนอแนะ
ปรับกิจกรรมที่ต้อง
ดาเนินการเดิม เป็นการ
ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการรับรอง
องค์การเอกชนด้าน
สิทธิมนุษยชน

ผลดาเนินการ


1.2.2 ค่ายเยาวชนส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 1,000,000 บาท

1,000,000

189,020.76

สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)



ต.ค. 59 – มี.ค. 60 มี.ค. – เม.ย. 60
การกาหนด
กาหนดเนื้อหาใน
แผนงานหรือ
การดาเนินงาน
โครงการ
กลุ่มเป้าหมาย

ผลดาเนินการ


1.2.3 การประสาน
การทางานและความร่วมมือ
ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับ
นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน
และภาคประชาสังคม
งบประมาณ
750,000 บาท

750,000

629,073.75



ต.ค. 59 – มี.ค. 60
มี.ค. 60
การกาหนด
กาหนดเนื้อหาใน
แผนงานหรือ
การดาเนินงาน
โครงการ
กลุ่มเป้าหมาย

สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)


มี.ค. 60
จัดเตรียมความ
พร้อมในการ
ดาเนิน
กิจกรรม

การดาเนินกิจกรรมต้อง
ปรับให้เป็นการดาเนินงาน
ร่วมกับศูนย์ศึกษาและ
ประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันออก ทาให้
กลุ่มเป้าหมายต่างจากเดิม
และไม่หลากหลาย

เปลี่ยนกิจกรรมเป็น
สมัชชาระดับชาติวา่ ด้วย
สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง
ประเทศไทยและกิจกรรม
รณรงค์เนื่องในวันชนเผ่า
พื้นเมืองโลก ประจาปี
2560

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

2. โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชน

2,677,900
(งบบุคลากร
บางส่วน)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,620,452.84

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

ต.ค. 59 – ม.ค. 60
มีแผนงานในการ
จัดตั้งศูนย์ศึกษา
และประสานงาน
ด้านสิทธิ
มนุษยชน

ต.ค. 59 – ก.พ. 60
มีการจัดเตรียมความ
พร้อมด้านสถานที่
ระบบการทางาน และ
บุคลากรประจาศูนย์
ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน

ก.พ. – ส.ค. 60
กสม. ประกาศ
จัดตั้งศูนย์ศึกษา
และประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ระดับภาค

4

5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
งบประมาณ 900,000 บาท

900,000

2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันออก คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
งบประมาณ 535,200 บาท

535,200

2.3 ค่าใช้จ่ายของศูนย์ศกึ ษา
และประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
งบประมาณ 557,000 บาท

557,000

603,112

ก.พ. – ส.ค. 60

ก.พ. – ก.ย. 60

เปิดสถานที่ทา
การศูนย์ศึกษา
และประสานงาน
ด้านสิทธิ
มนุษยชน
ระดับภาค

มีกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ระดับภาคในการ
ส่งเสริมหรือ
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน





ผลดาเนินการ







371,385.94
ผลดาเนินการ











100,000
-

-

ผลดาเนินการ
-

-

จัดทาป้าย
เรียบร้อยแล้ว



1. กิจกรรมในการติดตาม
ประเมินการดาเนินงานและ
การร่วมทากิจกรรมกับ
ศูนย์ฯ ไม่เป็นจริง
2. การดาเนินกิจกรรมต้อง
รอการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการศูนย์ฯ
3. งบประมาณที่ตั้งไว้เหลือ
จานวนมาก
1. กิจกรรมในการติดตาม
ประเมินการดาเนินงานและ
การร่วมทากิจกรรมกับ
ศูนย์ฯ ไม่เป็นจริง
2. การดาเนินกิจกรรมต้องรอ
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการศูนย์ฯ
3. งบประมาณที่ตั้งไว้เหลือ
จานวนมาก
1. ได้รับจัดสรรงบบุคลากร
2. กิจกรรมซึ่งวางแผนในการ
ติดตาม ประเมินการดาเนินงาน
และการร่วมทากิจกรรมกับ
ศูนย์ไม่สามารถดาเนินการได้

- ดาเนินการ
เฉพาะเปลี่ยนป้าย
- กิจกรรมศูนย์ฯ
อยู่ภายใต้การควบคุมของ
คณะอนุฯ ภาคใต้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคเหนือ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560

งบประมาณ
(บาท)
575,700

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
224,823.90

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
ต.ค. 59 – ม.ค. 60 ต.ค. 59 – ก.พ. 60

3
ก.พ. – ส.ค. 60

4
ก.พ. – ส.ค. 60

5
ก.พ. – ก.ย. 60

ผลดาเนินการ















งบประมาณ 685,000 บาท
2.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
งบประมาณ 333,380 บาท

450,000

321,158
ผลดาเนินการ







ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. กิจกรรมในการติดตาม
ประเมินการดาเนินงานและ
การร่วมทากิจกรรมกับ
ศูนย์ฯ ไม่เป็นจริง
2. การดาเนินกิจกรรมต้องรอ
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการศูนย์ฯ
3. งบประมาณที่ตั้งไว้เหลือ
จานวนมาก
1. กิจกรรมนอกเหนือแผนที่
กาหนดไว้
2. การดาเนินการมีความ
กระชั้น ทาให้ต้องเร่งรีบ
ดาเนินการ
3. กิจกรรมต่อเนื่องต้องรอ
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการศูนย์ฯ
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3. โครงการ กสม. พบ
ประชาชน
สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)

งบประมาณ
(บาท)
1,500,000
(งบบุคลากร
บางส่วน)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,118,645.50

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
ต.ค. 59 – มี.ค. 60 มี.ค. – พ.ค. 60
มีแผนการ
มีการกาหนด
ดาเนินงาน
เนือ้ หาในการ
โครงการ
ดาเนินงาน

3
ส.ค. 60
มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย

4
ส.ค. 60
มีข้อเสนอแนะ
และการวาง
แผนการทางาน
ร่วมกับเครือข่าย

5
ส.ค. – ก.ย. 60
มีการจัดทา
รายงานการจัด
กิจกรรม การ
ประเมินผลและ
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ





ได้รับจัดสรร
1,336,630

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ได้รับการจัดสรร
งบบุคลากร

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

4. โครงการส่งเสริมความ
970,500
ร่วมมือและการประสานงาน
*ของบไป
ภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการ 1,000,000 บาท
แก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคล
ได้จริง
และสิทธิ
970,500 บาท
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4)
(งบบุคลากร)
งบดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
600,083

250,000
18-20 ก.พ. 60

62,645

(เดิมขอไป 750,000)

720,500

537,438

ครั้งที่ 2 จ.เชียงราย
ครั้งที่ 3 จ.อุบลราชธานี
ครั้งที่ 4 จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 5 จ.แม่ฮ่องสอน

11-12 มิ.ย. 60
6-8 ก.ย. 60
14-15 ก.ย. 60
17-18 ก.ย. 60

82,570
227,974

ครั้งที่ 1 จ.สระแก้ว
งบบุคลากร

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค. – พ.ค. 60
ประสาน
หน่วยงานในการ
จัดกิจกรรม

3
ก.พ. – มิ.ย. 60
ลงพื้นที่เพื่อ
ดาเนินการตาม
แผนงาน และ
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงาน

4
ส.ค. 60
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

5
ก.ย. 60
สรุปและรายงาน
ผลการดาเนิน
โครงการ

ผลดาเนินการ



226,894

2
ม.ค. – พ.ค. 60
จัดเตรียม
แผนงาน /
กิจกรรม
โครงการ



















ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5. โครงการส่งเสริมสิทธิของ
กลุ่มชาติพันธุ์ “รวมญาติ
ชาติพันธุช์ าวเล ที่หาดราไวย์
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงที่ไร่หมุนเวียน
บ้านสบลาน”

งบประมาณ
(บาท)
179,220
(ดาเนินการ
แล้ว)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
170,726.57

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค. 59
มีแผนการ
ดาเนินงาน
โครงการ

2
พ.ย. 59
มีการกาหนด
เนื้อหาในการ
ดาเนินงาน

3
พ.ย. – ธ.ค. 59
จัดเตรียมความ
พร้อมการจัด
กิจกรรมกับ
เครือข่ายในพื้นที่

4
พ.ย. – ธ.ค. 59
ดาเนินกิจกรรม
ให้เสร็จสิ้นตาม
แผนงานหรือ
โครงการ

5
ม.ค. – มี.ค. 60
มีการจัดทา
รายงานการจัด
กิจกรรรม การ
ประเมินผล และ
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ





สสค. สคส.

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6. โครงการสนับสนุนนักศึกษา
เพื่อปฏิบตั ิการตามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ครั้งที่ 6
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

งบประมาณ
(บาท)
48,400

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
45,320

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ก.ย. 59
กาหนดแผนงาน

2
3
ต.ค. 59
พ.ย. 59
กาหนดเนื้อหาใน จัดเตรียมความ
การดาเนินงาน
พร้อมในการ
ดาเนินกิจกรรม

4
ธ.ค. 59
ดาเนินการจัด
กิจกรรม

5
มี.ค. 60
สรุปผลการจัด
กิจกรรมและ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

โครงการนอกแผนงาน

ผลดาเนินการ
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กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการการเคลื่อนไหว
เพื่อสิทธิชุมชนของชุมชน
ประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี
(แผนบูรณาการการวิจัย)
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน : คุณศิริวรรณ)

งบประมาณ
(บาท)
1,000,000
(ดาเนินการ
แล้ว)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
237,500
ก่อหนี้ผูกพัน
712,500 บาท
ส่งคืนเงิน
50,000 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค. 60
ศึกษาข้อมูล
เพื่อพัฒนาเป็น
ขอบเขตงานจ้าง
ที่ปรึกษา
(Terms of
Reference:
ToR)

2
ม.ค. 60
จัดให้มี
กระบวนการ
หารือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนา
ขอบเขตงานจ้าง





3
มี.ค. 60
จัดทาขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา
(Terms of
Reference:
ToR)

4
มี.ค. 60
อนุมัติขอบเขต
งานจ้างที่
ปรึกษา (Terms
of Reference:
ToR)

5
มี.ค. 60
ดาเนินการจ้าง
ศึกษาวิจยั





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินการ



อยู่ระหว่าง
ติดตามผลงาน
งวดที่ 2
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กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กร
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานในกรอบความ
ร่วมมือสถาบันความร่วมมือ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทวั่ โลก
(Global Alliance of
National Human Rights
Institutions: GANHRI)

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,580,297.12 1,362,902.35

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค. – ก.พ. 60

2
ม.ค. – ก.พ. 60

3
มี.ค. 60

4
มี.ค. 60

5
เม.ย. 60

(ประสานงานผู้จัดเพื่อ
ทราบกาหนดการที่
แน่นอน)

(เตรียมองค์ประกอบ/
งบประมาณและ
ประเด็น logistics
ต่างๆ)

(เตรียมการด้าน
สารัตถะ/ท่าทีและ
เอกสารประกอบการ
ประชุม)

(เข้าร่วมและแสดง
บทบาทเพื่อ
แสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมในที่ประชุม)

(จัดทาสรุปผลประชุม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์)

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว









ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ห้องพักที่นครเจนีวาเต็ม
และมีราคาสูงกว่าอัตราที่
ได้รับตามสิทธิและมีการ
เรียกเก็บเงินค่าห้องพัก
ล่วงหน้าเต็มจานวน

สานักบริหารกลางควร
จัดทาบัตรเครดิตสาหรับ
ใช้ในการชาระค่าห้องพัก
ให้กับคณะผู้แทนที่
เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศเพื่อจะได้
ไม่เป็นอุปสรรคหากต้องมี
การเรียกเก็บเงินล่วงหน้า
รวมทั้งลดความไม่สะดวก
ในการนาเงินสดออก
นอกประเทศ

ผอ.สรป.
วัตถุประสงค์
การประชุมประจาปีของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติทั่วโลก (GANHRI) เป็นการประชุมใหญ่
จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี ในฐานะที่ กสม. ของไทยเป็น
สมาชิก GANHRI
การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับสถาบันสิทธิฯ ในระดับ
โลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
และติดตามพัฒนาการใหม่ ๆ
ที่จะเป็นประโยชน์สาหรับการดาเนินการในประเทศ
ต่อไป

1.1 การเข้าร่วมประชุม
ประจาปีของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติทวั่ โลก
(Global Alliance of National
Human Rights Institutions :
GANHRI) ในเดือนมีนาคม 2560
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
จานวน 1 ครั้ง
งบประมาณ 941,000 บาท

817,797.12

ผอ.สรป.

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1.2 การเข้าร่วมประชุมระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน ณ กรุงบรัสเซลส์
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
วันที่ 18 – 21 มิ.ย. 2560
จานวน 1 ครั้ง
งบประมาณ 762,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
545,105.23

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พ.ค. 60

2
พ.ค. – มิ.ย. 60

(ประสานงานผู้จัดเพื่อ
ทราบกาหนดการที่
แน่นอน)

(เตรียมองค์ประกอบ/
งบประมาณและ
ประเด็น logistics
ต่างๆ)

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว





3
พ.ค. – มิ.ย. 60

4
มิ.ย. 60

5
มิ.ย. – ก.ค. 60

(เตรียมการด้าน
สารัตถะ/ท่าทีและ
เอกสารประกอบการ
ประชุม)

(เข้าร่วมและแสดง
บทบาทเพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในที่
ประชุม)

(จัดทาสรุปผลประชุม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์)

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
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2. แผนงานในกรอบ
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมภิ าค
เอเชีย-แปซิฟิก (APF)
2.1 การประชุม APF ครั้งที่
21 (The 21th Annual General
Meeting of the APF) ระหว่าง
วันที่ 26-27 ต.ค. 59
2.2 การประชุม APF
ครั้งที่ 22 Biennial
Conference
ณ กรุงคาบูล สาธารณรัฐอิสลาม
อัฟกานิสถาน
งบประมาณ 293,600 บาท
สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1)

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

448,100

-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

(ประสานงานผู้จัดเพื่อ
ทราบกาหนดการที่
แน่นอน)

(เตรียมองค์ประกอบ/
งบประมาณและ
ประเด็น logistics
ต่างๆ)

(เตรียมการด้าน
สารัตถะ/ท่าทีและ
เอกสารประกอบการ
ประชุม)

(เข้าร่วมและแสดง
บทบาทเพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในที่
ประชุม)

(จัดทาสรุปผลประชุม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์)

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว











มี.ค. – มิ.ย. 60

ก.ค. – ก.ย. 60

ก.ค. – ก.ย. 60

ก.ย. 60

ผลดาเนินการ
มี.ค. – มิ.ย. 60
ทราบจาก APF ว่า
ขอคืนเงินจานวน จะจัดการประชุม
293,600 บาท ที่กรุงเทพฯ ใน
เดือนพฤศจิกายน
2560 ซึ่งเป็น
ปีงบประมาณ 61

ข้อเสนอแนะ

ได้เข้าร่วมการประชุม
ประจาปี APF ครั้งที่ 21
ที่ กรุงเทพฯ

ความเห็นของคณะทางานฯ
เห็นควรอนุมัติยกเลิก
โครงการ/คืนเงิน
งบประมาณ เนื่องจาก
โครงการมีการเลื่อนประชุม
ออกไปเป็นเดือน
พฤศจิกายน 60 ซึ่งเป็นการ
ใช้จ่ายปีงบประมาณ 61
โดยมีอุปสรรคจากภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได้

วัตถุประสงค์ การเข้าร่วมการ
ประชุมใหญ่จดั ขึ้นทุก 2 ปี
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในกรอบความร่วมมือ
เอเชีย-แปซิฟิก (APF) ในฐานะที่
กสม. ของไทยเป็นสมาชิก
APF จึงจาเป็นที่จะต้องมีบทบาท
ในการประชุมดังกล่าว โดยเฉพาะ
การร่วมกาหนดนโยบายและท่าที
ของ APF ในประเด็นปัญหา
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่อยู่
ในความสนใจของทุกภาคส่วน
รวมทั้งเพือ่ เป็นแนวทางสาหรับ
การปรับปรุงการทางานในประเทศ

ปัญหาอุปสรรค

ยกเลิกโครงการ
ได้แจ้งยกเลิกแผนงานและส่งคืนเงินงบประมาณไปแล้ว ตามบันทึก ด่วนมาก ที่ สม 0008/220
ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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2.2 การประชุม SEO ของ APF
ณ เมืองมะละกา
ประเทศมาเลเซีย
งบประมาณ 154,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
36,195

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มี.ค. – มิ.ย. 60
ดาเนินการแล้ว

2
มี.ค. – มิ.ย. 60
ดาเนินการแล้ว

3
มี.ค. – มิ.ย. 60
ดาเนินการแล้ว

4
ก.ค. 60
ดาเนินการแล้ว

5
ส.ค. 60
อยู่ระหว่างเสนอ
เลขาธิการ กสม.
ภายในเดือน
ตุลาคม 2560





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1)

วัตถุประสงค์
การประชุมผู้บริหารสานักงาน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (Senior Executive
Officers) ของประเทศสมาชิก
APF จานวน 24 ประเทศ เพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
เครือข่ายผู้บริหารของสถาบันฯ
ซึ่งจะเน้นประเด็นในการบริหาร
สานักงาน อาทิ บุคลากร
งบประมาณ การวางแผน
ยุทธศาสตร์ การแลกเปลีย่ น
ความรู้ และการปฏิบัติที่ดี
ระหว่างกัน

ผลดาเนินการ







ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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3. แผนงานในกรอบความ
ร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)
3.1 การเข้าร่วมประชุมในกรอบ
ความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEANF) ประจาปี
ครั้งที่ 14 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
งบประมาณ 285,100 บาท
สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)

วัตถุประสงค์ กสม. เป็นสมาชิก
ของ SEANF ซึ่งเป็นกรอบความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิก
6 ประเทศ ประสานความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ เพื่อผลักดัน
ยุทธศาสตร์ SEANF ในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค โดยเฉพาะ
การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์
ของ SEANF ฉบับใหม่ รวมทั้ง
เพื่อเป็นการเตรียมตัวรับตาแหน่ง
ประธาน SEANF ของ กสม. ไทย
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณ
(บาท)
978,900

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
237,840.80

ขอคืนเงิน
จานวน
285,100 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

(ประสานงานผู้จัดเพื่อ
ทราบกาหนดการที่
แน่นอน)

(เตรียมองค์ประกอบ/
งบประมาณและ
ประเด็น logistics
ต่างๆ)

(เตรียมการด้าน
สารัตถะ/ท่าทีและ
เอกสารประกอบการ
ประชุม)

ม.ค. – ส.ค. 60

ม.ค. – ส.ค. 60

ม.ค. – ส.ค. 60

4

5

(เข้าร่วมและแสดง
บทบาทเพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในที่
ประชุม)

(จัดทาสรุปผลประชุม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์)

ก.ย. 60

ก.ย. 60

ได้รับแจ้งในที่
ประชุม TGW ครั้ง
ที่1/2560 เมื่อ
เดือนเมษายน
2560 ว่า การ
ประชุมประจาปี
ครั้งที่ 14 จะมีขนึ้
ในช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของคณะทางานฯ
เห็นควนอนุมัติยกเลิก
โครงการ/คืนเงิน
งบประมาณ เนื่องจาก
โครงการมีการเลื่อนประชุม
ออกไปเป็นเดือน
พฤศจิกายน 60 ซึ่งเป็นการ
ใช้จ่ายปีงบประมาณ 61
โดยมีอุปสรรคจากภายนอก
ที่ไม่สามรถควบคุมได้

ผลดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ
ได้แจ้งยกเลิกแผนงานและส่งคืนเงินงบประมาณไปแล้ว ตามบันทึก ด่วนมาก ที่ สม 0008/220
ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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3.2 การเข้าร่วมประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่ (Technical
Working Group) ของกรอบ
ความร่วมมือสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ณ ฟิลิปปินส์ งบประมาณ
339,800 บาท (จานวน 2 ครั้ง)

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
ครั้งที่ 1
กรุงมะนิลา
ค่าใช้จ่าย
121,394.30
บาท

สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)

วัตถุประสงค์ การประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่ (TWG) ซึ่งเป็นการ
เตรียมการสาหรับการประชุม
ประจาปีเพื่อติดตามความ
คืบหน้าและทิศทางการ
ดาเนินงานของ SEANF สาหรับ
รายงานให้ที่ประชุมประจาปี
พิจารณาต่อไป

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค. – เม.ย. 60

2
ม.ค. – เม.ย. 60

3
ม.ค. – เม.ย. 60

ได้รับแจ้งจาก
กสม. ฟิลิปปินส์
ว่าจะจัดการ
ประชุม TWG ครั้ง
ที่ 1 ระหว่างวันที่
27 – 28 เมษายน
2560 ที่กรุง
มะนิลา

กาลังดาเนินการ
จัดทาข้อเสนอ
องค์ประกอบคณะ
ผู้แทน
ประสานงาน

เตรียมการ
ประสานงานด้าน
logistics และ
สาระสาคัญของ
การประชุม

4
เม.ย. 60
เข้าร่วมการ
ประชุมระหว่าง
วันที่ 27 – 28
เมษายน 2560

5
พ.ค. 60

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

จัดทาสรุปผลการ
ประชุมและ
นาเสนอในที่
ประชุม กสม.
(ด้านบริหาร)
ตามบันทึก ที่
สม 0008/657
ลงวันที่ 12 มิ.ย.
2560

ผลดาเนินการ

ครั้งที่ 2
เมืองเซบู
ค่าใช้จ่าย
116,446.50
บาท







ได้รับแจ้งจาก
กสม. ฟิลิปปินส์
ว่าจะจัดการ
ประชุม TWG ครั้ง
ที่ 2 ระหว่างวันที่
7 –8 กันยายน
2560 ที่เมืองเซบู

กาลังดาเนินการ
จัดทาข้อเสนอ
องค์ประกอบคณะ
ผู้แทน
ประสานงาน

เตรียมการ
ประสานงานด้าน
logistics และ
สาระสาคัญของ
การประชุม


เข้าร่วมการ
ประชุมระหว่าง
วันที่ 7 –8
กันยายน 2560


จัดทาสรุปผลการ
ประชุมและ
นาเสนอในที่
ประชุม กสม.
(ด้านบริหาร)
ตามบันทึก ที่
สม 0008/414
ลงวันที่ 6 ต.ค.
2560

ผลดาเนินการ











ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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3.3 การเข้าร่วมประชุมที่
เกี่ยวข้องกับโครงการการ
ดาเนินการในกรอบความร่วมมือ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
ภูมิภาค (SEANF) การดาเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF
งบประมาณ 354,000 บาท
สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)

วัตถุประสงค์ การประชุมทีจ่ ัด
โดยสมาชิก SEANF ในส่วนนี้จะ
เป็นไปตามหัวข้อหลัก
(thematic issue) เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่ดี
ระหว่างกัน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ยกเลิก
โครงการ
ได้แจ้งยกเลิก
แผนงานและ
ส่งคืนเงิน
งบประมาณ
ไปแล้ว ตาม
บันทึก ที่ สม
0008/363
ลงวันที่ 25 ส.ค.
2560

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค. – ก.ค. 60

2
ม.ค. – ก.ค. 60

3
ม.ค. – ก.ค. 60

4
ส.ค. 60

5
ก.ย. 60

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ยังไม่มีกาหนดการ
ประชุม

ผลดาเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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งบประมาณ
(บาท)

4. แผนงานในกรอบความร่วมมือ 477,100
ทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
(ดาเนินการ
คณะกรรมาธิการของรัฐบาล
แล้ว)
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
261,464

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

(ประสานงานผู้จัดเพื่อ
ทราบกาหนดการที่
แน่นอน)

(เตรียมองค์ประกอบ/
งบประมาณและ
ประเด็น logistics
ต่างๆ)

ต.ค. 59
ได้รับหนังสือเชิญ
จากผู้แทน
AICHR ของ
สิงคโปร์เกี่ยวกับ
กาหนดการ
ประชุมระหว่าง
วันที่ 3 – 4 พ.ย.
59 ที่ประเทศ
สิงคโปร์

ต.ค. 59
จัดทาข้อเสนอ
องค์ประกอบคณะ
ผู้แทน
ประสานงานผู้จัด
เรื่อง logistics
ต่างๆ / รวมทั้ง
งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย

3

4

5

(เตรียมการด้าน
สารัตถะ/ท่าทีและ
เอกสารประกอบการ
ประชุม)

(เข้าร่วมและแสดง
บทบาทเพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในที่
ประชุม)

(จัดทาสรุปผลประชุม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์)

ต.ค. 59
จัดเตรียมคา
กล่าวของ
ประธาน กสม.
เพื่อนาเสนอที่
ประชุมเกี่ยวกับ
การจัดทา
National
Action Plan
เรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน
ของไทย

พ.ย. 59
เข้าร่วมประชุมโดย
นอกจากประธาน
กสม. จะกล่าว
ถ้อยแถลงใน
ที่ประชุมแล้ว
คณะผูแ้ ทนไทย
ยังได้มีส่วนร่วม
ในการแสดง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดทา
Regional
Strategy ในเรื่อง
CSR กับ
สิทธิมนุษยชน

พ.ย. 59
จัดทารายงาน
สรุปผลการ
ประชุมเพื่อ
เสนอต่อ กสม.
และจัดทา
press release
เพื่อเผยแพร่
บทบาทของ
คณะผู้แทนไทย
ในการเข้าร่วม
ประชุม





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์
การเข้าร่วมประชุมความร่วมมือสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในกรอบอาเซียน เพื่อให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนต่างๆ ในอาเซียน
รวมทั้งการแสดงบทบาทของ กสม. ให้เป็นที่
ยอมรับในกรอบสิทธิมนุษยชนอาเซียน

4.1 การเข้าร่วมการประชุม
ว่าด้วยการส่งเสริม CSR และ
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน
ณ ประเทศสิงคโปร์
งบประมาณ 200,000 บาท
สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)

วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การดาเนินงานในเรื่อง CSR ของภาคธุรกิจ
ซึ่งจะเป็นประเด็นที่มีความสาคัญต่อไปใน
อาเซียน และติดตาม
ความพยายามของ AICHR ในการจัดทา
แนวทางส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในการประกอบ
ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนว่าจะมีขอบเขตเพียงใด
และแนวทางดังกล่าวจะมีความเชื่อมโยงหรือ
สอดคล้องกับแผนระดับชาติในเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในประเทศอาเซียน

200,000

186,553.88

ผลดาเนินการ
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4.2 การประชุมว่าด้วยความ
ร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนที่
จัดโดยคณะกรรมาธิการของ
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (AICHR) และกลไก
สิทธิมนุษยชนในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ งบประมาณ
277,100 บาท
สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)

จานวน 3 รายการ
1) การเข้าร่วมการประชุมเรื่องบทบาทของ
ผู้พิพากษาในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม
25630 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ (ค่าใช้จ่าย
53,730.12 บาท)
2) การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารระดับ
ภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน :
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติ
(Regional Workshop on Business and
Human Right : Moving ahead with
National Action Plans ระหว่างวันที่ 1 – 2
มิถุนายน 2560 ที่กรุงเทพฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
3) การประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR เกี่ยวกับ
สิทธิของผู้พิการในประชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 3
ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 ที่จังหวัด
ภูเก็ต (ค่าใช้จ่าย 21,180 บาท)

งบประมาณ
(บาท)
277,100

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
74,910.12

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ก.พ. 60
ก.พ. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. – มิ.ย. 60
ได้รับหนังสือเชิญ จัดทาร่างเสนอ เตรียมการด้าน
เข้าร่วมการ
จัดทารายงาน
จากผู้จัดคือ
องค์ประกอบ
logistics และ
ประชุมโดย
ผลการประชุม
ผู้แทน AICHR
คณะผู้แทน/
สารัตถะ/เอกสาร ประธาน กสม. และนาเสนอ
ของมาเลเซีย
จัดเตรียม
ประกอบการ
ได้เข้าร่วมให้
กสม. (ด้าน
เกี่ยวกับ
งบประมาณ
ประชุม รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นใน
บริหาร)
กาหนดการ
ประสานงานกับผู้ การประชุมกลุ่ม ตามบันทึก ที่
ประชุมเรื่อง
จัดเกี่ยวกับ
ย่อย
สม 0008/497
บทบาทของผู้
รายละเอียดของ
ลงวันที่ 3
พิพากษาในการ
การเข้าร่วม
พฤษภาคม
ส่งเสริมและ
ประชุม
2560
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน
ระหว่าง 13 –
15 มีนาคม
2560 ที่กรุง
กัวลาลัมเปอร์

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
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5. แผนงานการเข้าร่วมการ
ประชุมด้านสิทธิมนุษยชนที่จดั
โดยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และองค์กร/
และหน่วยงานต่างประเทศอื่น ๆ

งบประมาณ
(บาท)
1,309,600

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,185,403.04

1,032,500

977,305.39

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

(มีกาหนดแผนในการ
ประชุมพร้อมการจัดสรร
งบประมาณอย่าง
เหมาะสม)

(มีการเตรียมความ
พร้อมด้านอุปกรณ์
สถานที่บุคลากร)

(มีการเตรียมการด้าน
สารัตถะครบถ้วน ตรง
เวลา)

(ดาเนินโครงการ
ประชุมได้สาเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้)

(มีรายงานสรุปผลการ
ประชุมที่ครอบคลุม
ประเด็นสาคัญอย่าง
ครบถ้วน)

ต.ค. 59
ประสานงานกับผู้
จัด คือ OHCHR
ในเรื่องการ
ลงทะเบียน online

ต.ค. 59
จัดเตรียม
องค์ประกอบ
คณะผู้แทน/
งบประมาณและ
ประเด็น logistics
ต่างๆ

ต.ค. 59
จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการ
ประชุมและการ
briefing คณะ
ผู้แทนเพื่อให้
ทราบข้อมูลการ
ประชุม รวมทั้ง
การกาหนด
ประเด็นที่ กสม.
ควรจะมีส่วนร่วม
ในการประชุม

พ.ย. 59
เข้าร่วมการ
ประชุม รวมทั้ง
ใช้โอกาสนี้
หารือกับผูแ้ ทน
หน่วยงาน
ต่างประเทศ
เพื่อเตรียมการ
ประชุมสัมมนา
เรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย
ในเดือน พ.ค.
60

ธ.ค. 59 – ม.ค. 60
จัดทารายงาน
สรุปผลการ
ประชุมเสนอ
กสม. เพื่อทราบ
รวมทั้งใช้บทเรียน
และข้อมูลความรู้
ต่างๆ จากการเข้า
ร่วมประชุมใช้
ประโยชน์ใน
ภารกิจที่เกีย่ วข้อง
ต่อไป





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ การเข้าร่วมประชุมซึ่งจัด
โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
องค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงาน
ต่างประเทศอื่นๆ ตามหัวข้อที่ กสม.
ได้รับเชิญให้ไปเสนอข้อมูลและการ
ปฏิบัติที่ดีของ กสม. ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
นาความรู้มาเผยแพร่สาหรับการ
ปฏิบัติงานภายใน

5.1 การเข้าร่วมการประชุม
United Nations Forum on
Business and Human Rights
ประจาปี 2016
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
งบประมาณ 1,032,500 บาท
สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)

วัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์
การทางาน ตลอดจนแนวโน้มและสิ่งท้าทาย
ที่ได้รับจากการอนุวัติการตามหลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (UN Guiding Principles
on Business and Human Rights) การ
ประชุมจะมีประเด็นผลักดันให้รัฐเร่งรัดการ
ปฏิบัติตามหลักการ UNGP การผลักดันให้
เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
การดาเนินธุรกิจที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
กสม. ฉบับใหม่

ผลดาเนินการ
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5.2 การประชุมด้านสิทธิ
มนุษยชนที่จัดโดยสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และองค์กร
/หน่วยงานต่างประเทศอื่น ๆ
งบประมาณ 277,100 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

277,100

208,097.65

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
เม.ย. – ส.ค. 60 เม.ย. – ส.ค. 60 เม.ย. – ส.ค. 60
ก.ย. 60
ก.ย. 60
ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ดาเนินการแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ
กสม. บริหาร
ภายในเดือน
ตุลาคม 25560)

สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)
1) จัดประชุม ASEM Conference on Global
Aging and Human Rights of Older Persons
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2560

ผลดาเนินการ
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6. โครงการประชุมสามัญ
ระดับโลกสมาคมสากลเพื่อ
หญิงรักหญิง ชายรักชาย
คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ
และคนมีสองเพศ ครั้งที่ 22

งบประมาณ
(บาท)
800,000
(ดาเนินการ
แล้ว)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
668,564

1
ต.ค. – ธ.ค. 59
กาหนดวัน สถาน
ที่อบรมและ
ประชุม
และติดต่อสถานที่
อบรมและประชุม
ติดต่อ
ประสานงาน
วิทยากร ผู้เข้าร่วม
การอบรมและ
ประชุม และทา
หนังสือเชิญ

2
ต.ค. – พ.ย. 59
จัดเตรียมข้อมูล
และเอกสาร
ประกอบการ
อบรมและ
ประชุม

3
ต.ค. – พ.ย. 59
ดาเนินการจัด
อบรมและประชุม

62,645

ต.ค. 59

ต.ค. 59

10 ต.ค. 59

20 ต.ค. 59

พ.ย. 59

277,636

ต.ค. – พ.ย. 59

ต.ค. – พ.ย. 59

17 – 19 พ.ย. 59

22 ธ.ค. 59

พ.ย. – ธ.ค. 59

328,283

ก.ค. – ธ.ค. 59

พ.ย. 59

29 พ.ย. 59

ธ.ค. 59

ธ.ค. 59





สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 7)

6.1 การประชุมประสานความร่วมมือหน่วยงาน
ราชการ
6.2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “การเสนอข่าว
เกี่ยวกับบุคคล LGBT” 17-19 พ.ย. 59
6.3 การประชุม ILGA วันที่ 29 พ.ย. 2559

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
4
5
ต.ค. – ธ.ค. 59 พ.ย. – ธ.ค. 59
สรุปผลการ
ผู้เข้าร่วมการ
อบรมและ
ประชุมสามารถ
ประชุม
นาความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ในการ
ส่งเสริมคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
ตลอดจนป้องกัน
การดูหมิ่นและ
ลดทอนศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
กรณีของบุคคลซึ่ง
มีอัตลักษณ์ทาง
เพศและเพศวิถีไม่
ตรงกับเพศกาเนิด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงาน
สาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒ นางานส่ ง เสริ ม สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนและจั ด ให้ มี แ ผนในการส่ ง เสริม ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หา
กลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสร้างความ
เข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (แผนบูรณาการภาคใต้)

งบประมาณ
(บาท)
850,000

1.1 โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจ สิทธิชุมชน
ภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
454,775

228,520

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

ต.ค. 59
มีแผนการ
ดาเนินการ
จัดการโครงการ

พ.ย. 59
จัดเตรียมข้อมูล
และเอกสาร
ประกอบการ
อบรม

สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3)

3

4

ธ.ค. 59
ธ.ค. 59
อนุมัติโครงการ
ดาเนินการ
และจัดทาเอกสาร จัดการอบรม
ประกอบการ
ตามแผน
อบรม

5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ม.ค. – ก.พ. 60
รายงานสรุปผล
การดาเนินการ

ผลดาเนินการ

1.2 โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจในหลักการและการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานและการประติบัติหรือ
การลงโทษอื่นที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรี





เม.ย. 60
มีแผนการ
ดาเนินการ
จัดการโครงการ

มิ.ย. 60
จัดเตรียมข้อมูล
และเอกสาร
ประกอบการ
อบรม



มิ.ย. 60
ก.ค. 60
อนุมัติโครงการ
ดาเนินการ
และจัดทาเอกสาร อบรม
ประกอบการ
อบรม


ส.ค. – ก.ย. 60
รายงานสรุปผล
การดาเนินการ

ผลดาเนินการ

สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3)

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3



13 ก.ย. 60
14 ก.ย. 60










เนื่องจากหน่วยงานของกลุ่มเป้าหมาย
ไม่สามารถให้เข้าอบรมได้
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1.3 โครงการฝึกอบรม
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
226,255

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค. 59
มีแผนการ
ดาเนินการ
จัดการโครงการ

2
ม.ค. 60)
จัดทาหลักสูตร
การฝึกอบรม

สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3)

3
ม.ค. 60
อนุมัติโครงการ
และจัดทา
เอกสาร
ประกอบการ
ฝึกอบรม

4
ก.พ. 60
ดาเนินการ
ฝึกอบรม

5
ก.พ. – เม.ย. 60
รายงานสรุปผล
การดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินการ
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งบประมาณ
(บาท)

2. โครงการขับเคลื่อนงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริม
ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(แผนบูรณาการค้ามนุษย์)

3,985,300

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
906,717.95

2.1 การสัมมนาเพื่อ
ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน
ร่วมกับเครือข่ายในภูมิภาค
งบประมาณ 2,000,000 บาท

2,000,000

714,498

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

มี.ค. 60
กาหนด
แผนงาน/
โครงการ

2

3

มี.ค. 60
เม.ย. 60
กาหนดเนื้อหาใน จัดเตรียมความ
การดาเนินงาน
พร้อมในการ
ดาเนินงาน

สสค. สคส.

4

พ.ค. 60
ดาเนินการจัด
กิจกรรม

5

ปัญหาอุปสรรค

มิ.ย. 60
สรุปผลการจัด
กิจกรรม และ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม

เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ
สัมมนาเครือข่าย
สิทธิมนุษยชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์

ผลดาเนินการ



(จัดเมื่อวันที่ 25-26 พ.ค. 60)
2.2 การอบรมเพื่อป้องกัน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ในภูมิภาค
งบประมาณ 615,300 บาท

615,300

163,940

ก.ค. 60
กาหนด
แผนงาน/
โครงการ



ก.ค. 60
ส.ค. 60
กาหนดเนื้อหาใน จัดเตรียมความ
การดาเนินงาน
พร้อมในการ
ดาเนินกิจกรรม

สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

2.3 การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการในการป้องกันและ
แก้ไขการค้ามนุษย์ เอ็กซเรย์
ชุมชนให้ทุกคนมีเลข 13 หลัก
งบประมาณ 1,370,000 บาท
1,370,000
ครั้งที่ 1 จ.เชียงใหม่ 27-30 มิ.ย. 60
ครั้งที่ 2 จ.อุดรธานี
18-21 ก.ค. 60
ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร 17-18 ส.ค. 60


ก.ย. 60
ดาเนินการจัด
กิจกรรม


ก.ย. 60
สรุปผลการจัด
กิจกรรมและ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม

ผลดาเนินการ

(จัดเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 60
ณ จ.เชียงราย)

สคส. (กลุ่มงานประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน)



ข้อเสนอแนะ

945,590.28
194,668.95
376,601.33
374,320











เม.ย. 60
มีแผนการ
ดาเนินการ
จัดการโครงการ

พ.ค. 60
ร้อยละ 65 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมสัมมนา
(ภาคกลาง)

มิ.ย. 60
ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมสัมมนา
(ภาคเหนือ)

ก.ค. 60
ร้อยละ 75 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมสัมมนา
(ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ)

ส.ค. – ก.ย. 60
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมสัมมนา

ผลดาเนินการ





















กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
250 คน
รวมผู้เข้าร่วม 393 คน
75 คน
147 คน
171 คน
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

3. โครงการส่งเสริมความรู้
1,348,300
ความเข้าใจและหาแนวทาง
*งบเดิมขอไป
ลดความเหลื่อมล้าในการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและทรัพยากร 1,500,000 บาท
ได้จริง 1,348,300
ป่าไม้
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,247,081.31

บาท

(งบบุคลากร)
งบบุคลากร
ครั้งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี
ครั้งที่ 4 จ.กาญจนบุรี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
เม.ย. 60
พ.ค. 60
พ.ค. 60
พ.ค. 60
พ.ค. 60
ติดต่อ
ติดต่อ
จัดทาเอกสาร
ดาเนินการจัด
สรุปผลความ
ประสานงานกับ ประสานงานกับ ประกอบการ
โครงการสัมมนา คิดเห็นจาก
วิทยากรและ
ผู้ที่มีส่วน
สัมมนา
เสร็จเรียบร้อย กลุ่มเป้าหมายที่
ผู้เข้าร่วมการ
เกี่ยวข้องในการ
มีต่อโครงการ
สัมมนา
จัดงานสัมมนา
สัมมนา
และจัดเตรียม
ข้อมูล

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
26-27 พ.ค. 60
29-30 มิ.ย. 60
20-22 ก.ค. 60
24-25 ส.ค. 60

230,870.31
308,514
316,721
390,976
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

4. โครงการสร้างความรู้ความ
425,000
เข้าใจพิธีสารเลือกรับของ
(งบบุคลากร)
*งบเดิม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่อง
กระบวนการติดต่อร้องเรียนของ 500,000 บาท
ได้จริง
เด็กและเยาวชน
425,000
บาท
(โครงการร่วมจัด)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
142,150

สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 6)

งบดาเนินงาน

146,000

- ครั้งที่ 1 กทม.
งบบุคลากร

31 มี.ค. 60

(เดิมขอไป 354,000)

38,350





279,000
ก.ย. 60







ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ

- ครั้งที่ 2
- ครั้งที่ 3 กทม.

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ม.ค. – พ.ค. 60 ม.ค. – ก.ค. 60
ก.พ. – ส.ค. 60 มี.ค. – ส.ค. 60 มี.ค. – ก.ย. 60
ติดต่อ
ติดต่อ
จัดทาเอกสาร
ดาเนินการจัด
สรุปผลความ
ประสานงานกับ ประสานงานกับ ประกอบการ
โครงการสัมมนา คิดเห็นจาก
วิทยากรและ
ผู้ที่มีส่วน
สัมมนา
เสร็จเรียบร้อย กลุ่มเป้าหมายที่
ผู้เข้าร่วมการ
เกี่ยวข้องในการ
มีต่อโครงการ
สัมมนา
จัดงานสัมมนา
สัมมนา
และจัดเตรียม
ข้อมูล
ผลดาเนินการ

103,800

-

-

-

-

-
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5. โครงการคัดเลือกบุคคล และ
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการ
ส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจาปี
พ.ศ. 2559

งบประมาณ
(บาท)
323,480
(ดาเนินการ
แล้ว)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
323,480

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พ.ค. 59
กาหนดแผนงาน

2
3
ส.ค. 59
ส.ค. 59
กาหนดเนื้อหาใน จัดเตรียมความ
การดาเนินงาน
พร้อมในการ
ดาเนินกิจกรรม

สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

4
ต.ค. 59
ดาเนินการจัด
กิจกรรม

5
มี.ค. 60
สรุปผลการจัด
กิจกรรมและ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6. โครงการจัดงาน
วันสิทธิมนุษยชนสากล
ประจาปี 2559

งบประมาณ
(บาท)
1,650,000
(ดาเนินการ
แล้ว)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,650,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ก.ย. 59
กาหนดแผนงาน

สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

2
3
ต.ค. 59
พ.ย. 59
กาหนดเนื้อหาใน จัดเตรียมความ
การดาเนินงาน
พร้อมในการ
ดาเนินกิจกรรม

4
ธ.ค. 59
ดาเนินการจัด
กิจกรรม

5
มี.ค. 60
สรุปผลการจัด
กิจกรรมและ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
7. โครงการส่งเสริมความรู้
และสร้างความตระหนัก
ในการเสนอข่าวที่เคารพ
สิทธิมนุษยชน
สสค. กลุ่มงานสารนิเทศ

งบประมาณ
(บาท)
650,000
(งบบุคลากร)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
301,250.94

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ก.พ. 60
มีแผนปฏิบัติการ

ได้รับจัดสรร
422,660

2
ก.พ. 60
มีการกาหนด
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นเพื่อการ
เผยแพร่ข่าวสาร

3
มี.ค. 60
โครงการได้รับ
อนุมัติหลักการ

4
ก.ค. 60
มีการดาเนิน
โครงการตาม
แผนที่กาหนด

5
ส.ค. – ก.ย. 60
มีการเผยแพร่
ข่าวสาร
สถานการณ์
ด้านสิทธิ
มนุษยชน
ผ่านสื่อไม่น้อย
กว่า
2 ช่องทางและมี
สรุปผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ได้รับการจัดสรร
งบบุคลากร

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

8. โครงการจัดทาแผนส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน

500,000
(งบบุคลากร)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
149,812

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มี.ค. 60
วางแผนการ
ดาเนินการ

2
พ.ค. – มิ.ย. 60
ร่างแผนส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน

สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

ได้รับจัดสรร
446,700

3
ส.ค. 60
จัดเวที
ประชาพิจารณ์
แผนส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน

4
ส.ค. 60
ปรับปรุงแก้ไข
แผนที่ได้จาก
การจัดเวที

5
ก.ย. 60
มีแผนส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
ใช้กลไกคณะอนุกรรมการ
ด้านการส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
9. โครงการจัดทาฐานข้อมูล
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ก.ค. 60
กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย

2
ก.ค. 60
วางแผนงาน

3
ส.ค. 60
ค้นหาข้อมูล

สสค.

หมายเหตุ : เนื่องจากยังไม่มี
แผนการดาเนินงานที่ชัดเจน
จึงยังไม่ได้ระบุระยะเวลา
ดาเนินการ

4
ส.ค. 60
บันทึกข้อมูล
นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

5
ก.ย. 60
ฐานข้อมูล
นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
10. โครงการส่งเสริมความรู้
สิทธิมนุษยชนให้แก่
กลุ่มเป้าหมายสาคัญ
10.1 โครงการจัดทาหนังสือ
สิทธิมนุษยชนศึกษา สาหรับเด็ก
งบประมาณ 200,000 บาท
(งบบุคลากร)

งบประมาณ
(บาท)
700,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
60,329

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ได้รับจัดสรร
250,000
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

ก.ค. 60
วางแผนงาน

ก.ค. 60
กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย

ส.ค. 60
ค้นคว้าข้อมูล
ทั้งในและ
ต่างประเทศ

ส.ค. 60
รวบรวมข้อมูล
จากการค้นคว้า

ก.ย. 60
สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ให้ได้แนวทาง
การจัดทา
หนังสือสิทธิ
มนุษยชนศึกษา
สาหรับเด็ก





สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

ขอปรับวิธดี าเนินงาน
โดยไม่ใช้งบประมาณ
และขอคืนเงิน
งบประมาณ

ผลดาเนินการ


10.2 โครงการแข่งขันโต้วาที
สิทธิมนุษยชน งบประมาณ
500,000 บาท

250,000

60,329

มี.ค. 60
กาหนดแผนงาน
(เม.ย. 60)

สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)





มี.ค. 60
เม.ย. 60
เสนอแต่งตั้ง
จัดเตรียมความ
คณะอนุกรรมการ พร้อมในการ
(พ.ค. 60)
ดาเนินกิจกรรม
(มิ.ย. 60)

ส.ค. 60
ดาเนินการจัด
กิจกรรม

ก.ย. 60
สรุปผลการจัด
กิจกรรมและ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม

อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดกิจกรรมยังไม่มีการ
สรุปผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ
แข่งขันโต้วาที
สิทธิมนุษยชน
ภาษาอังกฤษ

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
11. โครงการสัมมนาวิชาการ
เพื่อพัฒนาสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
กสม.
กอค.

เรื่อง แนวทางมาตรฐานทาง
จริยธรรม กับการสร้างเสริม
ความสุจริต สิทธิมนุษยชน และ
ธรรมาภิบาล
จัดวันที่ 22 ก.ย. 60

งบประมาณ
(บาท)
207,000
(งบบุคลากร)
*งบเดิมขอไป
320,000 บาท
ได้จริง
207,000 บาท

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มี.ค. – เม.ย. 60
เตรียมข้อมูลและ
วางแผนการ
ดาเนินงาน
โครงการ

2
พ.ค. – มิ.ย. 60
เขียนโครงการ/
เสนอขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณ

3
มิ.ย. – ก.ค. 60
ประสานงานและ
เตรียมงาน
สัมมนา

4
5
ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60
ดาเนินการจัด
ประเมินผล
โครงการสัมมนา โครงการ/
ตามแผนงาน
สรุปผลการ
สัมมนา

ผลดาเนินการ











ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- เนื่องจากต้องมีการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ต่อสานักงบประมาณ
เพื่อนามาใช้ในการดาเนิน
โครงการ โดยร้อยละ 90
ของโครงการที่มีของ
กอค. จะต้องมีการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จึงทาให้ต้องไปจัด
โครงการในช่วง
6 เดือนหลัง ซึ่งมี
ระยะเวลาจากัดเมื่อเทียบ
กับจานวนโครงการที่จะ
จัดทั้งหมดของสานักงาน
กสม.
- งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรถูกปรับลดลงจาก
เดิม ทาให้ต้องปรับลด
จานวนกลุ่มเป้าหมายลง
ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับ

ควรมีหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาจาก
สานักงบประมาณและ
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น
ผลการอนุมัติงบประมาณ
จานวนเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติแต่ละ
โครงการรหัสกิจกรรมว่า
ยังใช้รหัสเดิมหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงรหัสกิจกรรม
ใหม่จากที่เคยแจ้งไปแล้ว
ตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
12. โครงการพัฒนาด้านการ
สื่อสารองค์กรของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
สบก. (กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล)

งบประมาณ
(บาท)
210,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(บาท)
เดือนเมษายน – กันยายน 2560
105,000
ให้คาปรึกษาแนะนา ให้คาปรึกษาแนะนา ให้คาปรึกษาแนะนา ให้คาปรึกษา ให้คาปรึกษาแนะนา
ข้อเสนอแนะงาน ข้อเสนอแนะงาน ข้อเสนอแนะงาน
แนะนา
ข้อเสนอแนะงาน
เบิกจ่ายแล้ว ด้านการสื่อสารการ ด้านการสื่อสารการ ด้านการสื่อสารการ ข้อเสนอแนะ ด้านการสื่อสารการ
3 งวด (เม.ย. – ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
งาน
ประชาสัมพันธ์
มิ.ย. 60)
การจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม
ด้านการสื่อสาร การจัดกิจกรรมรวมทั้ง
(35,000 บาท รวมทั้งการผลิตสื่อ รวมทั้งการผลิตสื่อ รวมทั้งการผลิตสื่อ การ
การผลิตสื่อ
x 3 เดือน) ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม
รวมทั้งการผลิต
สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ผลดาเนินการ









ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
13. โครงการประกวดคลิปวีดีโอ
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับ
เยาวชน
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

* โครงการที่เพิ่มเติม
ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560
โดยสานักส่งเสริมและ
ประสานงานเครือข่ายอยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)
60,600

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
องค์กรร่วมจัด
ออกค่าใช้จ่าย
ในการ
ดาเนินการ
ทั้งหมด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ก.ค. 60
วางแผนการ
ดาเนินงาน

2
ส.ค. 60
จัดทาโครงการ

3
ส.ค. 60
กาหนดเนื้อหา

4
ส.ค. 60
ดาเนินการ
ประกวด

5
ก.ย. 60
จัดทาประกาศ
ผลการประกวด





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
14. โครงการแข่งขันการ
นาเสนอในที่สาธารณะระดับ
มัธยมศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน คูข่ นานกับ
การจัดการแข่งขันโต้วาที
สิทธิมนุษยชนเยาวชน
ในประชาคมอาเซียน
ประจาปี 2560

งบประมาณ
(บาท)
907,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
622,800

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

กาหนดแผนงาน/ กาหนดเนื้อหาใน จัดเตรียมความ
โครงการ
การดาเนินงาน พร้อมในการดาเนิน
กิจกรรม

4

5

ดาเนิน
กิจกรรม

สรุปผลการจัด
กิจกรรมและ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ







สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

** โครงการที่เพิ่มเติม
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
โดยสานักส่งเสริมและ
ประสานงานเครือข่ายอยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
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กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญ
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

1. โครงการพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินสถานการณ์

381,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
331,076

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการติดตามและ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศ
งบประมาณ 131,000 บาท

131,000

81,076

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สวก. กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน/ คณะทางานพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
(บาท)

ส่งเงิน
คืนคงเหลือ
49,924 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ต.ค. 59

ธ.ค. 59

พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ส.ค. 60

เตรียมการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
ทางานติดตามและ
ประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ และทา
รายงานสรุปผลการ
จัดการประชุม

เตรียมการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพใน
การติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพใน
การติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน

สรุปผลการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการติดตามเฝ้า
ระวังสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน





ผลดาเนินการ







ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากคณะทางาน
พัฒนาระบบฯ (ทีม MER)
ได้เข้าร่วมเวที กสม. พบ
ประชาชน ภาคตะวันตก
(ที่ สม 0002/896 ลว.
18 ส.ค. 60) โดยทาหน้าที่
จัดการประชุม
ทาบันทึกภาพรวม และ
บันทึกการประชุม
กลุ่มย่อย และเข้าร่วม
กระบวนการติดตามข้อมูล
สถานการณ์ประเด็น
สิทธิมนุษยชนซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่าวเป็นไป
ในลักษณะการเรียนรู้
พร้อมปฏิบัติงาน
(Learning by doing)
ในวันที่ 29 สิงหาคม ถึง
วันที่ 1 กันยายน 2560
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
ในการพัฒนาศักยภาพ
ของทีม จึงคืนเงินที่เหลือ
ในกิจกรรมดังกล่าว
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60
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
พ.ย. 59
พ.ย. 59
พ.ย. 59
ม.ค. 60
เม.ย. 60
พิจารณา
ข้อเสนอแนะ
ที่สาคัญของ
คณะกรรมการ
ประจาสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน
และแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติใน
แต่ละประเด็นสิทธิ

1.2 กิจกรรมพัฒนากลไก
ในการติดตามและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศ
งบประมาณ – บาท
สวก. กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

กาหนดกรอบ/
แนวทางในการ
ติดตามการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะที่
สาคัญของ
คณะกรรมการ
ประจาสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน
และแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ในแต่ละประเด็นสิทธิ

ดาเนินการติดตาม
ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะที่สาคัญ
ของคณะกรรมการ
ประจาสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน
และแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติใน
แต่ละประเด็นสิทธิ

จัดทารายงาน
ประเมินสถานการณ์
ที่มีการติดตามใน
ประเด็นการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะ
ที่สาคัญของ
คณะกรรมการ
ประจาสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน
และแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

ได้รายงานประเมิน
สถานการณ์ที่มีการ
ติดตามในประเด็น
การปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ
ที่สาคัญของ
คณะกรรมการ
ประจาสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน
และแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

คณะผู้ปฏิบัติงานควร
เข้าไปป้อนข้อมูล (data
entry) เข้าระบบบันทึก
ข้อมูลข่าวสาร
สิทธิมนุษยชนเป็นประจา
และต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบข้อจากัด
สภาพปัญหา และ
อุปสรรค จากการใช้งาน
และนาเสนอให้คณะที่
ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ
(ระยะเวลา 1 เมษายน
2560 – 31 มีนาคม
2561)

ผลดาเนินการ
1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อการติดตามและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศ งบประมาณ
250,000 บาท
สวก. กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

250,000

250,000





จัดประชุมเพื่อ
สร้างความเข้าใจ
และกาหนด
แนวทางในการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
สิทธิมนุษยชน

ได้แนวทางใน
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
สิทธิมนุษยชน


จัดซื้อจัดจ้าง
ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลข่าวด้าน
สิทธิมนุษยชน

ทดสอบการ
ใช้งานระบบ
จัดเก็บข้อมูล
ข่าวด้านสิทธิ
มนุษยชน

ได้ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลข่าวด้าน
สิทธิมนุษยชน

ผลดาเนินการ
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งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(บาท)

2. โครงการการติดตาม
ความเคลื่อนไหวของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

80,300

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

สกค. กลุ่มงานเสนอเรื่องและ
ฟ้องคดีต่อศาล 1-3

ผลการดาเนินการ
ร่างความเห็นต่อกฎหมายที่สานัก
กฎหมายและคดีได้จัดทา
ความเห็นและข้อเสนอแนะฯ
ตามโครงการฯ จานวน 16 เรื่อง
- ดาเนินการอยู่ในระดับ 5
จานวน 10 เรื่อง
- ดาเนินการอยู่ในระดับ 3
จานวน 8 เรื่อง

เบิกจ่าย
งบประมาณ
จากรหัส
กิจกรรม
57T4-43100
เป็นเงิน
1,495 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ธ.ค. 59– ม.ค. 60
ศึกษา ประมวล
จาแนกประเภท
กฎหมายหรือร่าง
กฎหมาย

2
ม.ค. – ก.พ. 60
จัดทาข้อเสนอ
ระบบหรือ
กระบวนการ
ติดตามเฝ้าระวัง

3
มี.ค. – มิ.ย. 60
กาหนดแนวทาง
ติดตามเฝ้าระวัง

4
5
มิ.ย. – ก.ย. 60
ก.ย. 60
จัดทาความเห็น ประเมินผล
และข้อเสนอแนะ
ต่อสานักงาน
กสม.

อยู่ระหว่างดาเนินการ
เพื่อจัดทาความเห็น
และข้อเสนอแนะ
ต่อสานักงาน กสม.
จานวน 8 เรื่อง
ดังนี้
1. พ.ร.บ. กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2560

จัดทาความเห็น
และข้อเสนอแนะ
ต่อสานักงาน กสม.
จานวน 10 เรื่อง
ดังนี้

2. ร่าง พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ....
3. ร่าง พ.ร.ก.
การประมง (ฉบับที.่ .)
พ.ศ. ...
4. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ….
5. ร่าง พ.ร.ป. ป.ป.ช.
พ.ศ. ….

บันทึกความเห็น
เรื่องที่ 1-10
ได้จัดทาเป็น
หนังสือประมวล
ความเห็นทาง
1 . ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข กฎหมายแล้ว
เมื่อวันที่
เพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา
13 ก.ย. 60

ปัญหาอุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ควรทบทวนภารกิจของ
สานักกฎหมายและคดี
ให้ชัดเจน

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กาหนดอายุขั้นต่าใน
การรับผิดทางอาญา
ของเด็กจาก 10 ปี เป็น
12 ปี และฐาน
ความผิดซื้อขายเด็ก
และลักพาเด็ก และ
กาหนดเพิ่มอายุความ
ในกรณีความผิด
เกี่ยวกับเพศ และ
เงื่อนไขในการร้องทุกข์
2. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข
เพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา กรณี
แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การ
อุทธรณ์หรือฎีกาที่
กาหนดให้จาเลยที่
ต้องรับโทษจาคุก
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62
งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ธ.ค. 59– ม.ค. 60

2
ม.ค. – ก.พ. 60

3
มี.ค. – มิ.ย. 60
6. ร่าง พ.ร.บ.
การจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ....
7. ร่าง .พ.ร.บ.
แผนและขัน้ ตอน
การดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.
....
8. ร่าง .พ.ร.บ.
ปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ....

4
มิ.ย. – ก.ย. 60

หรือสถานที่หนักกว่า
จาคุกซึ่งไม่ได้ถูกคุมขัง
จะยื่นอุทธรณ์ หรือ
ฎีกาได้ต่อเมื่อมาแสดง
ตนต่อเจ้าพนักงานศาล
ในขณะยื่นอุทธรณ์หรือ
ฎีกา

5
ก.ย. 60

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

3. พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560
4. ร่าง พ.ร.บ.
คนเข้าเมือง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. บันทึกความเห็น
เบื้องต้นต่อร่าง
พ.ร.บ. การบริหาร
การแก้ไขบาบัด
ฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระทา
ผิด พ.ศ. ....
6. ร่าง พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ... และร่าง
พ.ร.บ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ...
7. ร่าง พ.ร.บ.
ทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ...
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งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ธ.ค. 59– ม.ค. 60

2
ม.ค. – ก.พ. 60

3
มี.ค. – มิ.ย. 60

4
มิ.ย. – ก.ย. 60

5
ก.ย. 60

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

8. พ.ร.บ.สถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2560
9. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไข
เพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การปรับปรุง
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับ
อายุความ
10. ร่าง พ.ร.บ.ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง ปัญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิใน
ความเป็นพลเมืองของรัฐไทย

งบประมาณ
(บาท)
1,479,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,395,635

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มิ.ย.-ก.ค. 60
จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจและ
ผู้เกี่ยวข้อง

2
มิ.ย.-ก.ค. 60
ประสานงาน
การเตรียมการ
รับเสด็จ
ประสานงาน
วิทยากร
ผู้เข้าร่วมสัมมนา





(สกค.)

เบิกจ่าย
งบประมาณจาก
รหัสกิจกรรม
60M1-11203
เป็นเงิน
1,395,635
บาท

3
มิ.ย.-ก.ค. 60
จัดเตรียมข้อมูล
จัดทานิทรรศการ
เอกสารประกอบ
การสัมมนา

ผลดาเนินการ


4
ก.ค. 60
ดาเนินการ
จัดสัมมนา

5
ก.ค.-ก.ย. 60
สรุปผลการ
สัมมนา


จัด
ประชุมสัมมนาฯ
เมื่อวันที่
10 ก.ค. 60


สรุปผลการ
สัมมนาฯ แล้ว
หนังสือ
สรุปผล
การสัมมนาฯ
เมื่อวันที่ 25
ก.ย. 60

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
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กลยุทธ์ที่ 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สานักงาน กสม.
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)

งบบุคลากร 426,800 บาท
งบดาเนินงาน 481,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)
908,300

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
478,433.43

*เดิมขอไป
940,000

ก่อหนี้
288,900

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ก.ย. 60
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
สารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศฯ
>=60-65%

2
ก.ย. 60
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
สารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศฯ
>=65-70%

3
ก.ย. 60
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
สารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศฯ
>=70-75%

4
ก.ย. 60
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
สารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศฯ
>=75-80%

5
ก.ย. 60
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
สารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศฯ
>=80-100%

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
ตามหนังสือ สวก. ที่
สม 0004/799 ลงวันที่
29 กันยายน 2560
ได้ร้อยละ 92

ส่งคืนเงิน
คงเหลือแล้ว
172,666.57
บาท
ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการเปิดศูนย์
สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สานักงาน กสม.
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)

งบประมาณ
(บาท)
700,000
(งบบุคลากร)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
ก่อหนี้
499,900
ส่งคืนงบ
บุคลากร
700,000 บาท
โดยขอจัดสรร
งบดาเนินงาน
500,000 บาท
และส่งคืนเงิน
แล้ว 100 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พ.ย. 59
มีแผนและ
ขอบเขตในการ
เปิดศูนย์
สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน
สานักงาน กสม.

2
มี.ค. 60
เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ
(Terms of
Reference:
ToR)

3
เม.ย. 60
ดาเนินการ
กระบวนการจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ

4
เม.ย. 60
ดาเนินการ
จัดจ้าง

5
ก.ค. 60
สานักงาน กสม.
สามารถเปิด
ศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน
สานักงาน กสม.
ได้

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ










- ดาเนินการเปิด
ศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน
สานักงาน กสม.
เมื่อวันที่ 4 ก.ย.
60
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

3. โครงการเตรียมการจัดตัง้
หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน

930,000
(งบบุคลากร)

สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
403,397.16
ก่อหนี้
138,000
ส่งคืนเงิน
คงเหลือ
388,602.84
บาท แล้ว

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค. 59
มีแผนและ
ขอบเขตใน
การศึกษา/
รวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทา
หมวดหมู่และ
ตารางกาหนด
อายุการเก็บ
เอกสารของ
สานักงาน กสม.

2
มี.ค. 60
จัดตั้ง
คณะทางาน
กาหนดอายุ
เอกสารและ
ประเมินคุณค่า
เอกสารของ
สานักงาน กสม.

3
เม.ย. 60
มีกรอบ/
แนวทางการ
วิเคราะห์ภารกิจ
หน้าที่ความ
รับผิดชอบของ
สานักงาน กสม.
เพื่อใช้สาหรับ
กาหนดหมวดหมู่
จัดเก็บเอกสาร

4
พ.ค. 60
จัดประชุม
เพื่อวิเคราะห์
ภารกิจงาน เพื่อ
ใช้ในการทา
หมวดหมู่และ
ตารางกาหนด
อายุการเก็บ
เอกสารของ
สานักงาน กสม.

5
ก.ย. 60
มีร่างหมวดหมู่
และตาราง
กาหนดอายุการ
เก็บเอกสารของ
สานักงาน กสม.
เพื่อนามาใช้ใน
งานจดหมายเหตุ





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
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กลยุทธ์ที่ 4.4 : พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1. โครงการพัฒนาและ
จัดทาแผนสื่อสารองค์กรและ
การประชาสัมพันธ์

500,000
(งบบุคลากร)

สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)

ได้รับจัดสรร
434,700

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
330,964

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ธ.ค. 59 – ก.พ. 60
มีการรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน/
ปัญหาอุปสรรค
และข้อจากัดของ
งานสื่อสาร
ที่ผ่านมา
(ม.ค. – ก.พ. 60)

2
ก.พ. 60
จัดทาโครงการ
และ
แผนปฏิบัติการ





3
มี.ค. 60
โครงการผ่านการ
อนุมัติหลักการ
(พ.ค. 60)

4
ก.ค. 60
ดาเนินงาน
โครงการตาม
แผนที่กาหนด
(ก.ค.-ก..ย. 60)

5
ส.ค. – ก.ย. 60
มีการสรุปผล
การดาเนิน
โครงการเสนอ
ผู้บริหาร
(ก.ย. 60)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ได้รับการจัดสรร
งบบุคลากร

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อการสื่อสารสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
(บาท)
7,183,471

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
6,458,895.58

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

ต.ค. 59
มีการกาหนด
รูปแบบ เนื้อหา
ประเด็น และ
ช่องทางการ
เผยแพร่
(ต.ค. 59)

ต.ค. 59
โครงการผ่านการ
อนุมัติที่ให้
ดาเนินการ
(ต.ค. 59 – พ.ค. 60)

ต.ค. 59 – ก.ย. 60
ผลิตรายการ
และเผยแพร่
ออกอากาศผ่าน
ช่องทางที่กาหนด
(ต.ค. 59–พ.ค. 60)

ก.ค. – ก.ย. 60
มีการ
ใช้ประโยชน์ใน
การผลิตซ้า หรือ
เผยแพร่ใน
ช่องทางอื่น ๆ





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอจริง
6,588,971
2.1 การผลิตสื่อและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพือ่ การสื่อสาร
สิทธิมนุษยชนผ่านสือ่ วิทยุ
งบประมาณ 860,000 บาท
(รายการหยิบมาถก ยกมาคุย
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์
เวลา 16.05 - 16.30น.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลื่น FM 101.5 MHz )

260,000

260,000

ต.ค. 59
มีแผนปฏิบัติการ
(ต.ค. 59)

ผลดาเนินการ







สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)

2.2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน
และสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสนับสนุน
อื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน งบประมาณ
4,323,471 บาท
สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)

2,500,000
+ 770,000
+ (ขอ
จัดสรรเพิ่ม
1,053,471)
รวมเป็น
4,419,771

4,372,902.61

ต.ค. 59
มีแผนปฏิบัติการ

ต.ค. 59 – ส.ค. 60 ธ.ค. 59 – ก.ย. 60 ธ.ค. 59 – ส.ค. 60
จัดเตรียมข้อมูล ผลิตและเผยแพร่ อยู่ระหว่างขั้นตอน
พร้อมสาหรับ
สู่กลุ่มเป้าหมาย การเก็บข้อมูล
การผลิตสื่อ
การประเมิน
ความคิดเห็นและ
การรับรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย
(ต.ค. 59–มี.ค. 60)

(ธ.ค. 59–มี.ค. 60)

ก.ย. 60
สรุปผล
การดาเนินงาน

(ธ.ค. 59–มี.ค. 60)

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2.3 การผลิตสื่อและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพือ่ การสื่อสาร
สิทธิมนุษยชนผ่านสือ่ ออนไลน์
งบประมาณ 500,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
498,620

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
498,620

สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ธ.ค. 59 – ม.ค. 60
มีแผนปฏิบัติการ

2
ม.ค. – ก.พ. 60
กาหนดเนื้อหา/
ประเด็นที่จะ
สื่อสาร

(ม.ค. 60)

(ก.พ. 60)

3
มี.ค. – ก.ค. 60
โครงการผ่าน
การอนุมัติ และ
ดาเนินการ
จัดจ้าง
(มี.ค. 60)

4
ส.ค. 60
มีการประเมินผู้ชม
ความคิดเห็นและ
การรับรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย

5
ก.ย. 60
สรุปผลการ
ดาเนินงานและ
การประเมินผล
เสนอผู้บริหาร





พ.ค. – มิ.ย. 60
ดาเนินงาน
โครงการตามแผน
ที่กาหนดไว้
(ก.ค. – ก.ย. 60)

ก.ค. – ก.ย. 60
สรุปผลการ
ดาเนินงานและ
การประเมินผล
เสนอผู้บริหาร
(ก.ย. 60)





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ


2.4 โครงการผลิตสื่อสารคดี
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 1,500,000 บาท

ได้รับจัดสรร
1,410,580

1,327,372.97



ม.ค. – ก.พ. 60
มี.ค. - เม.ย. 60
กาหนดรูปแบบ
มีการจัดทา
และประเด็นเนื้อหา โครงการและ
แผนปฏิบัติการ


เม.ย. 60
เสนอ
ขออนุมัติ
โครงการ

สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)

ผลดาเนินการ






โครงการ
ผ่านการอนุมัติ
ให้ดาเนินการ
(พ.ค. 60)

ได้รับการจัดสรร
งบบุคลากร
- งบประมาณจากัด
ไม่สามารถเช่าเวลา
ในการเผยแพร่
ออกอากาศได้
จาเป็นต้องหาความ
ร่วมมือกับสื่อสาธารณะ
เพื่อรองรับการเผยแพร่
ในวงกว้าง ซึ่งต้องใช้
เวลาในการ
ประสานงาน
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3. งานสื่อสารสิทธิมนุษยชน
และการจัดแถลงข่าว
สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)

งบประมาณ
(บาท)
100,000
(คืนเงิน
80,000)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
2,450

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

ไม่สามารถระบุเดือน

ไม่สามารถระบุเดือน

ไม่สามารถระบุเดือน

ไม่สามารถระบุเดือน

ไม่สามารถระบุเดือน

มีจานวน
สื่อมวลชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 20%

มีจานวน
สื่อมวลชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 30%

มีจานวน
สื่อมวลชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 40%

มีจานวน
สื่อมวลชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
40% และมีการ
เผยแพร่ข้อมูล
สู่สาธารณะ
อย่างน้อย 1
ช่องทาง

มีจานวน
สื่อมวลชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
50% และมีการ
เผยแพร่ข้อมูล
สู่สาธารณะ
อย่างน้อย 2
ช่องทาง

ขอจริง
20,000

ผลดาเนินการ
3.1 พระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 17)
พ.ศ. 2560 ละเมิดสิทธิชุมชน
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

3.2 เรื่องวันสถาปนาองค์กร กสม.
ครอบรอบ 16 ปี
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

3.3 แถลงข่าวกรณี สนช.ลงมติ
ร่าง พ.ร.ป. กสม. ในวาระสอง
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

กลุ่มเป้าหมาย
40 คน ผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย
- สื่อมวลชน 1 คน
คิดเป็น 2.5 %
มีการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ 8 ช่องทาง
กลุ่มเป้าหมาย
50 คน ผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย
- สื่อมวลชน 15 คน
คิดเป็น 30 %
มีการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ
27 ช่องทาง
กลุ่มเป้าหมาย
30 คน ผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย
- สื่อมวลชน 13 คน
คิดเป็น 43.33 %
มีการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ
16 ช่องทาง

5



ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1) การจัดแถลงข่าว
แบบเร่งด่วน มีเวลาในการ
เชิญสื่อมวลชนกระชั้นชิด
มาก ทาให้สื่อมวลชน
ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้

ควรปรับปรุงตัวชี้วัดใหม่
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และวิธกี าร
ทางานของสื่อมวลชน
ในปัจจุบัน โดยวัดผลที่
ปริมาณการเผยแพร่ขอ้ มูล
สู่สาธารณะเพียงอย่าง
เดียว

2) ในวันแถลงข่าวมี
กาหนดการทับซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น หรือมี
ประเด็นข่าวอื่นที่นา่ สนใจ
มากกว่า ส่งผลให้มีจานวน
สื่อมวลชนมาเข้าร่วม
กิจกรรมไม่มาก
3) แม้จานวนสื่อมวลชน
มาร่วมกิจกรรมไม่มาก
แต่มีการเผยแพร่ขอ้ มูล
สู่สาธารณะอย่างเป็น
วงกว้าง เนื่องจาก
สื่อมวลชนมีการส่งต่อ
ข้อมูลซึ่งกันและกัน
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3.4 แถลงมติ กสม. กรณีสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

งบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
46 คน ผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย
- สื่อมวลชน 33 คน
คิดเป็น 71.74 %
มีการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ
15 ช่องทาง

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

ไม่สามารถระบุเดือน

ไม่สามารถระบุเดือน

ไม่สามารถระบุเดือน

ไม่สามารถระบุเดือน

ไม่สามารถระบุเดือน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการสื่อสารสาธารณะ
ในประเด็นสาคัญ
4.1 การเสวนาเรื่อง
"โทษประหารชีวิต... ลดการทาผิด
หรือควรคิดใหม่” งบประมาณ
54,350 บาท

งบประมาณ
(บาท)
413,800

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
142,999
**(ขอคืนเงิน
270,801 บาท)
54,350

สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

ต.ค. 59
มีแผนจัดทา
โครงการ

ต.ค. 59
ได้รับอนุมัติให้
จัดทาโครงการ

ต.ค. 59
มีการดาเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ

ต.ค. 59
ประเมินผลการ
ดาเนินโครงการ

พ.ย. – ธ.ค. 59
สรุปผล
การดาเนินงาน
ตามโครงการ

(ต.ค. 59)

(ต.ค. 59)

(ต.ค. 59)

(ต.ค. 59)

(เสนอผู้บริหาร
ต.ค. 59)











ต.ค. 59
มีแผนจัดทา
โครงการ

ต.ค. – พ.ย. 59
ได้รับอนุมัติให้
จัดทาโครงการ

พ.ย. 59
ประเมินผลการ
ดาเนินโครงการ

(ต.ค. 59)

(พ.ย. 59)

พ.ย. 59
มีการดาเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ
(พ.ย. 59)
ผลดาเนินการ

ธ.ค. 59
สรุปผล
การดาเนินงาน
ตามโครงการ
เสนอผู้บริหาร











ไม่สามารถระบุเดือน

ไม่สามารถระบุเดือน

ไม่สามารถระบุเดือน

ไม่สามารถระบุเดือน

ไม่สามารถระบุเดือน

มีแผนจัดทา
โครงการ

ได้รับอนุมัติให้
จัดทาโครงการ

มีการดาเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ

มีการประเมินผล
การดาเนินงาน

มีการสรุปผล
การดาเนินงาน
เสนอผู้บริหาร

-

-

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ดาเนินการแล้ว

ผลดาเนินการ

4.2 การจัดสัมมนา
สื่อมวลชนหัวข้อ "สือ่ ไทยกับ
สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน”
งบประมาณ 97,000 บาท

88,649

สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)

4.3 การจัดสัมมนาประเด็น
สาคัญอื่น ๆ
งบประมาณ 262,450 บาท

(พ.ย. 59)

สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)

-

-

ผลดาเนินการ
-

ดาเนินการแล้ว

ขอคืนเงินงบประมาณ
270,801 บาท
เพื่อนาไปใช้จัดพิมพ์สื่อ
จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์
เป็นกรณีเร่งด่วน
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5. โครงการจัดทา
วารสารวิชาการ

งบประมาณ
(บาท)
800,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
348,820

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค - ธ.ค. 59
รวบรวมต้นฉบับ

สบก./ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
(นางสาวนพวรรณ สุขเจริญ)

2
ม.ค. - มี.ค. 60
เรียบเรียงเนื้อหา
และจัดทา
ต้นฉบับ

3
4
เม.ย. - มิ.ย. 60
มิ.ย. 60
จัดทาข้อตกลง ตรวจรับงาน
การจัดทา
พิมพ์
อาร์ตเวิร์คและ
จัดจ้างพิมพ์

5
ก.ค. 60
เผยแพร่เอกสาร

ผลดาเนินการ











ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- คณะทางานมีภารกิจหลัก
ที่เร่งด่วนและมีปริมาณมาก
จึงไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมหรือทางานให้กับ
คณะจัดทาวารสารฯ
ได้เต็มกาลัง ประกอบกับ
สานักงาน กสม. ยังไม่มี
ทีมงานประจาหรือทีมงาน
มืออาชีพที่รับผิดชอบใน
เรื่องการจัดทาวารสาร
ส่งผลให้การจัดทาวารสาร
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
และอาจมีผลกระทบต่อ
ความต่อเนื่องหรือความ
ยั่งยืนของการจัดทาวารสาร
- ต้นฉบับยังขาดความเป็น
วิชาการจึงต้องทบทวน และ
เพิ่มเติมในส่วนที่ขาด
ให้สมบูรณ์ เช่น การอ้างอิง
เชิงอรรถและบรรณานุกรม
ซึ่งต้องใช้เวลาในการค้นคว้า
อ้างอิงเพื่อให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
- ความล่าช้าในการส่ง
ต้นฉบับของผู้เขียน
บทความที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุม
โดยกองบรรณาธิการ
ไม่สามารถเร่งรัดผู้เขียนได้
ตลอดจนการติดตาม
ต้นฉบับจากผู้เขียนบทความ

- ควรกาหนดให้มีหน่วยที่
รับผิดชอบโดยตรงและ
กาหนดให้เป็นตัวชีว้ ัดใน
การปฏิบัติงาน
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
(ต.ค-ธ.ค. 59)

2
(ม.ค.-มี.ค. 60)

3
(เม.ย.-มิ.ย. 60)

4
(มิ.ย. 60)

5
(ก.ค. 60)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่สามารถกาหนดให้เป็นไป
ตามกรอบเวลาที่วางได้
- การส่งต้นฉบับให้
ผูท้ รงคุณวุฒิอ่านต้องใช้
เวลา และไม่สามารถ
กาหนดให้ส่งคืนต้นฉบับให้
กองบรรณาธิการได้
- ต้นฉบับบางเรื่อง ผู้เขียน
บทความไม่เขียนในส่วนของ
บทคัดย่อ ทาให้คณะทางาน
ต้องดาเนินการเอง
- การมิได้กาหนดคุณภาพ
และมาตรฐานของต้นฉบับ
ตั้งแต่เริ่มแรก และมา
กาหนดในภายหลัง ส่งผล
ต่อการจัดทาต้นฉบับ
เพราะต้องส่งให้ผู้อ่าน
ประเมินบทความเพิ่มเติม
และต้องใช้เวลา
- การส่งต้นฉบับที่มีการ
แก้ไขคืนให้เจ้าของบทความ
เพื่อดาเนินการตาม
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเจ้าของบทความต้องใช้
เวลาในการปรับแก้ไข และ
โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ส่งคืนต้นฉบับให้
กองบรรณาธิการได้ตาม
กาหนดเวลา
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
(ต.ค-ธ.ค. 59)

2
(ม.ค.-มี.ค. 60)

3
(เม.ย.-มิ.ย. 60)

4
(มิ.ย. 60)

5
(ก.ค. 60)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- คณะทางานใน
กองบรรณาธิการต้องแก้ไข
ต้นฉบับเอง เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเพียง
ผู้อ่านประเมินบทความและ
ให้ความเห็น ซึ่งไม่เป็นไป
ตามข้อตกลงที่วางแนวทาง
ไว้ว่า จะมีทีมจากภายนอก
ช่วยปรับและแก้ไขบทความ
โดยให้มีการอ้างอิงตาม
หลักวิชาการ
- การดาเนินการในการ
จัดทาวารสารวิชาการ
ที่ล่าช้า ส่งผลต่อความ
ทันสมัยของบทความ
- การขอความอนุเคราะห์จาก
นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการเขียนบทความ
วิชาการด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กองบรรณาธิการเป็นไป
ด้วยความยากลาบาก
เนื่องจากบุคคลที่มี
องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
มีอยู่อย่างจากัดและไม่มีเวลา
เขียนบทความส่งให้กับ
กองบรรณาธิการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ที่ 5.1 : ปรับปรุงกระบวนการทางานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการปรับปรุง
กระบวนการคุ้มครองให้
เหมาะสมรวดเร็วเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
1.1 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการพัฒนาระบบ
รับเรื่องร้องเรียนและประสาน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
(บาท)
480,000

70,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
341,399

46,038

สคส. (กลุ่มงานประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

ก.พ. 60
กาหนดวัน
สถานที่สัมมนา
และติดต่อ
ประสานงาน
วิทยากร
ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนา สถานที่
จัดสัมมนา

เม.ย. 60
จัดเตรียมข้อมูล
และงานด้าน
เอกสารต่าง ๆ

พ.ค. 60
ดาเนินการ
จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ

มิ.ย. 60
สรุปผลการ
ประชุมจากแบบ
ประเมินผลการ
ประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ

ก.ย. 60
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
สามารถนา
ความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้
ในการทางาน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
21-23 ก.ย. 60

46,038







อยู่ระหว่างการจัดทา
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
(บาท)
410,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
295,361

24-26 ก.ค. 60

295,361

สคส. (ฝ่ายช่วยอานวยการ)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พ.ค. 60
กาหนดวัน
สถานที่สัมมนา
และติดต่อ
ประสานงาน
วิทยากร
ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนา สถานที่
จัดสัมมนา

2
พ.ค. 60
จัดเตรียมข้อมูล
และงานด้าน
เอกสารต่าง ๆ

3
พ.ค. – มิ.ย. 60
ดาเนินการ
จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ

4
มิ.ย. 60
สรุปผลการ
ประชุมจากแบบ
ประเมินผลการ
ประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ

5
ก.ย. 60
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
สามารถนา
ความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้
ในการทางาน





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการปรับปรุงข้อมูล
ในฐานข้อมูลตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน
สคส. (ฝ่ายช่วยอานวยการ)

งบประมาณ
(บาท)
247,600

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
231,033

*งบเดิมขอไป
273,000 บาท
ได้จริง
247,600 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มิ.ย. 60
กำหนดวัน
สถำนที่ประชุม
และติดต่อ
ประสำนงำน
ผู้เข้ำร่วมประชุม
และสถำนที่จัด
ประชุม

2
ก.ค. 60
จัดเตรียมข้อมูล
และงำนด้ำน
เอกสำรต่ำง ๆ





3
ก.ค. – ส.ค. 60
ดำเนินกำรจัด
ประชุม

4
ส.ค. 60
สรุปผลกำร
ดำเนินงำนใน
กำรลงข้อมูล

5
ก.ย. 60
มีข้อมูลปัญหำ
และอุปสรรคใน
กำรลงข้อมูลใน
ระบบฯ เสนอ
หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดำเนินกำร
8-10 ก.ย. 60

231,033





อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการพัฒนาคู่มือการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
สคส. (ฝ่ายช่วยอานวยการ)

คณะทางานฯ เห็นควรอนุมัติ
ยกเลิก เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
พิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ... จึงเห็นควรให้
เตรียมการไว้ก่อน เมื่อมี
ประกาศใช้ พ.ร.ป. จะได้
ดาเนินการปรับแก้ไขคู่มือ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

320,000

ยกเลิก
โครงการ
คืนเงิน
320,000
บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มิ.ย. 60

2
ก.ค. 60

3
ก.ค. – ส.ค. 60

4
ส.ค. 60

5
ก.ย. 60

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินงาน

ยกเลิก โครงการ
ตามหนังสือ ที่ สม 0003 /1413 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการบริหารจัดการ
สารบบสานวน
กตส.

กลุ่มเป้าหมาย
แฟ้มสานวน กสม. ชุดที่ 1
ประมาณ 500 สานวน
ตัวชี้วดั
จานวนสานวน
ที่ได้ดาเนินการไม่น้อยกว่าเดือน
ละ 60 สานวน
โดยมีระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่
มี.ค. – ก.ย. 60

งบประมาณ
(บาท)
200,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
117,600
รวมค่าใช้จา่ ย
ระหว่างเดือน
มี.ค. – ก.ย. 60
เดือนละ
16,800 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มี.ค. – เม.ย. 60
100

2
เม.ย. – พ.ค. 60
200

3
พ.ค. – มิ.ย. 60
300

4
มิ.ย. – ก.ค. 60
400

5
ส.ค. – ก.ย. 60
500

68 สานวน

142 สานวน

210 สานวน

280 สานวน

445 สานวน

(ณ วันที่
31 มี.ค. 60)

(ณ วันที่
30 เม.ย. 60)

(ณ วันที่
31 พ.ค. 60)

(ณ วันที่
30 มิ.ย. 60)

(ณ วันที่
31 ส.ค. 60)

355 สานวน

565 สานวน

(ณ วันที่
31 ก.ค. 60)

(ณ วันที่
30 ส.ค. 60)





เบิกจ่ายแล้ว
จานวน 7 เดือน
เป็นเงิน
117,600 บาท
(ณ วันที่ 30
ก.ย. 2560)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ







หมายเหตุ :
1 สานวน = รายงาน 1 เรื่อง
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5. โครงการศึกษาบทบาทหน้าที่
และกาหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณ
(บาท)
30,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มี.ค. - เม.ย. 60
ศึกษาค้นคว้า
จากหนังสือ
บทความ
ทางวิชาการ
และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง

2
พ.ค. 60
สรุปผลการศึกษา





สกค. (กลุ่มงานนิติการ)

ผลการดาเนินการ
- โครงการศึกษาบทบาทหน้าที่
และกาหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และผู้ตรวจการแผ่นดิน
ดาเนินโครงการแล้ว

ขอคืนงบประมาณ
ตามรหัสกิจกรรม
57M2-81105
เนื่องจาก
ดาเนินการร่วมกับ
โครงการจัดทา
ระเบียบเพื่อ
รองรับ
พระราชบัญญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนูญ
ว่าด้วย
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
รหัสกิจกรรม
60M2-81201
จึงไม่มีความ
จาเป็นต้องใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณนี้

3
มิ.ย. 60
เสนอผล
การศึกษาให้
สานักงาน.
กสม. และ
กสม.
ให้ความ
เห็นชอบ

ผลดาเนินการ


4
ก.ค. 60
จัดประชุม
Focus Group
เพื่อนาเสนอ
ผลการศึกษา
และรับฟัง
ความคิดเห็น
จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

5
ส.ค. – ก.ย. 60
ประเมินผล
ปรับปรุงแก้ไข
และจัดทา
รายงาน
การศึกษา
ฉบับสมบูรณ์
เสนอ กสม.


จัดประชุมวันที่
8-10 ก.ย. 60

-

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6. โครงการพัฒนาระบบการ
จัดทาข้อเสนองานวิจัย
ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณประจาปี
สวก.กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน
(ผอ.สวก. + คุณศิริวรรณ + คุณอัญชลี)

งบประมาณ
(บาท)
88,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,380
ส่งคืนเงิน
คงเหลือ
86,620 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค. 59
ศึกษาข้อมูล
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

2
มิ.ย. 60
จัดทาประเด็นที่
ควรพัฒนาเป็น
ข้อเสนองานวิจยั

3
มิ.ย. 60
จัด
กระบวนการ
ปรึกษาหารือ
กับผู้เกี่ยวข้อง

4
ส.ค. 60
ได้ร่างข้อเสนอ
งานวิจัย

5
ก.ย. 60
ได้ข้อเสนอ
งานวิจัย
ประกอบการ
เสนอขอ
งบประมาณ
ประจาปี 2562





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
7. โครงการพัฒนาการจัดทา
ข้อเสนอแนะนโยบาย และ
ข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย และกฎเพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
และนโยบาย)

งบประมาณ
(บาท)
24,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
15,123

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พ.ย. 59
จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
1 ครั้ง

2
ธ.ค. 59
จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
2 ครั้ง





3
เม.ย. 60
จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
3 ครั้ง

4
มิ.ย. 60
จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
4 ครั้ง

5
ส.ค. 60
สรุปผลการจัด
กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
ในการจัดทา
ข้อเสนอแนะ
นโยบาย และ
ข้อเสนอในการ
ปรับปรุง
กฎหมาย และ
กฎเพื่อส่งเสริม
และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน





ส่งเงินคืน
คงเหลือ
8,877 บาท

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. โครงการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบมาตรฐานรายงานผล
การพิจารณาหรือผลการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรณี
มีมติให้ยุติเรื่อง

งบประมาณ
(บาท)
175,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
175,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มี.ค. 60
ส่งงานงวดที่ 1
วันที่ 31 มี.ค. 60
จานวน 85 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท

สบก. (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)



2
เม.ย. – พ.ค. 60
ส่งงานงวดที่ 2
วันที่ 28 เม.ย. 60
จานวน 40 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท

3
มิ.ย. – ก.ค. 60
ส่งงานงวดที่ 4
วันที่ 30 มิ.ย. 60
จานวน 52 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท

ส่งงานงวดที่ 3
วันที่ 31 พ.ค. 60
จานวน 85 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท

ส่งงานงวดที่ 5
วันที่ 1 ส.ค. 60
จานวน 52 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท



ผลดาเนินการ


4
ส.ค. 60
ส่งงานงวดที่ 6
วันที่ 1 ก.ย. 60
จานวน 72 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท

5
ก.ย. 60
ส่งงานงวดที่ 7
วันที่ 29 ก.ย. 60
จานวน 60 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
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กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดทาระเบียบ
เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณ
(บาท)
250,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
139,047

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มี.ค. – เม.ย. 60
ศึกษา สารวจ
และทบทวน
กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

2
พ.ค. 60
จัดประชุม
Focus Group

สกค. (กลุ่มงานนิติการ)

ผลการดาเนินการ
โครงการจัดทาระเบียบ
เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ดาเนินโครงการเสร็จสิ้น
ในเดือนกันยายน 2560

เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
รหัสกิจกรรม
60M2-81201
เป็นเงิน
139,047 บาท
อาจเพิ่มหรือลด
การเบิกจ่าย
ตามที่จา่ ยจริง

3
4
มิ.ย. 60
ก.ค. – ส.ค. 60
สรุปผลการศึกษา ยกร่างกฎหมาย
จัดทาร่างกฎหมาย และระเบียบ
และระเบียบต่างๆ รวมทั้งปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย
และระเบียบ
ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

5
ก.ย. 60
เสนอร่าง
กฎหมายและ
ระเบียบให้
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินการ







จัดประชุม 2 ครั้ง สรุปผลการศึกษา
ครั้งที่ 1
จัดทา
วันที่ 8-10 ก.ย. 60 ร่างกฎหมายและ
ครั้งที่ 2
ระเบียบต่าง ๆ
วันที่ 25 ก.ย. 60 จานวน 28 ฉบับ





ยกร่างเสร็จแล้ว
จานวน 11 ฉบับ
1. ระเบียบ กสม.
ว่าด้วยการ
จดแจ้งองค์กร
เอกชนด้าน
สิทธิมนุษยชนและ
สภาวิชาชีพ
พ.ศ. ....
2. ระเบียบ กสม.
ว่าด้วยการประชุม
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ....
3. ระเบียบ กสม.
ว่าด้วยการรักษา
ราชการแทนและ
การปฏิบัติราชการ
แทน พ.ศ. ....

จานวน 1 ฉบับ
ระเบียบ
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่าย
ค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าเดินทางของ
พยานบุคคล
พยาน
ผู้เชี่ยวชาญ
พยาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
และเจ้าหน้าที่
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มี.ค. – เม.ย. 60
-

2
พ.ค. 60

3
มิ.ย. 60

4
ก.ค. – ส.ค. 60

5
ก.ย. 60

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

4. ระเบียบ กสม.
ว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ
สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ....
5. ระเบียบ กสม.
ว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ....
6. ระเบียบ กสม.
ว่าด้วยลูกจ้าง
สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ....
7. ระเบียบ กสม.
ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์อื่นแก่
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
และลุกจ้างของ
สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ....
8. ระเบียบ กสม.
ว่าด้วยการลาหยุด
ของข้าราชการ
สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ....
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มี.ค. – เม.ย. 60
-

2
พ.ค. 60

3
มิ.ย. 60

4
ก.ค. – ส.ค. 60

5
ก.ย. 60

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

9. พระราชบัญญัติ
เงินเดือน
เงินประจาตาแหน่ง
และประโยชน์
ตอบแทนอื่นของ
ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการ
และกรรมการการ
เลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
และผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ประธาน
กรรมการและ
กรรมการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
ประธานกรรมการ
และกรรมการการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
และประธาน
กรรมการและ
กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....
10. ระเบียบ กสม.
ว่าด้วยเครื่องแบบ
และการแต่ง
เครื่องแบบของ
กสม. ข้าราชการ
พนักงานราชการ
และลุกจ้างของ
สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ....
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มี.ค. – เม.ย. 60
-

2
พ.ค. 60

3
มิ.ย. 60

4
ก.ค. – ส.ค. 60

5
ก.ย. 60

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

11. ข้อกาหนดทาง
จริยธรรม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
และลุกจ้าง
สานักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ....

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
ของส่วนราชการสานักงาน
กสม.
ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น
“โครงการศึกษาออกแบบ
โครงสร้างส่วนราชการของ
สานักงาน กสม. ให้สอดคล้อง
กับบทบาท อานาจหน้าทีต่ าม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560”

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

20,000
- อยู่ระหว่างการ
จัดทาสัญญา
จ้างที่ปรึกษา

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
ม.ค. 60 (มิ.ย.60) ม.ค. 60 (ส.ค.60)
จัดทาโครงการ
คัดเลือกที่
และขอบเขตงาน ปรึกษา
จ้าง

สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

3
ก.พ. 60 (ม.ค.61)
ศึกษา วิเคราะห์
บทบาท ภารกิจ
หน้าที่ตาม รธน.
พ.ศ.2560 แผน
ยุทธศาสตร์ กสม.
ภายใน 120 วัน
นับแต่วันที่ลงนาม
ในสัญญาจ้าง

4
ก.ค. 60 (ก.พ.61)
ร่างรายงานผล
การศึกษา
ออกแบบ
โครงสร้างส่วน
ราชการ ภายใน
150 วัน นับแต่
วันที่ได้ลงนามใน
สัญญาจ้าง

5
ส.ค. 60 (มี.ค.61)
รายงานผล
การศึกษา
ออกแบบ
โครงสร้างส่วน
ราชการ ฉบับ
สมบูรณ์ ภายใน
180 วัน นับแต่
วันที่ได้ลงนามใน
สัญญาจ้าง

(รายงานผล
การศึกษา
ออกแบบ
โครงสร้าง
ส่วนราชการ
(รายงาน
ความก้าวหน้า
ฉบับที่ 1)

(รายงานผล
การศึกษา
ออกแบบ
โครงสร้าง
ส่วนราชการ
(รายงาน
ความก้าวหน้า
ฉบับที่ 2)

(รายงานผล
การศึกษา
ออกแบบ
โครงสร้าง
ส่วนราชการ
(รายงาน
ความก้าวหน้า
ฉบับสมบูรณ์)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

ผลดำเนินกำร





ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงบประมาณ
สบก. (กลุ่มงานคลัง)

งบประมาณ
(บาท)
300,000
บาท
ขอจัดสรรใหม่
เป็นเงินปี
2554
* เดิมขอไป
150,000
คืนเงินปี
2555 ดังนั้น
จึงคืนเงินเต็ม
จานวน และ
ขอจัดสรรใหม่

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
299,600

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
มี.ค.-เม.ย. 60
พ.ค. 60
มิ.ย.60
อยู่ระหว่างสารวจ พิจารณาปรับปรุง พิจารณา/
ความต้องการ
TOR
ปรับปรุงTOR
ตามความ
ต้องการ

4
ก.ย.60
จัดหาผู้รับจ้าง

5
ทดลองใช้งาน
ปรับแก้ไข
ให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ









- ตรวจรับงาน
แล้ว 1 งวด
เมื่อวันที่
24 ต.ค. 60
- รอตรวจรับอีก
2 งวด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ข้าราชการเป็นข้าราชการ
สานักงาน กสม.
สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

งบประมาณ
(บาท)
1,758,900
โดยแบ่งเป็น
- 850,000 บาท
รหัสกิจกรรม
60M2-81204
(งบบุคลากร)
- 908,900 บาท
ค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
อยู่ระหว่าง
จัดทาเอกสาร
เบิกจ่าย

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
มี.ค. 60
เม.ย. 60
ศึกษำ
ประกำศรับ
วิเครำะห์
สมัคร
กฎระเบียบ
สอบแข่งขัน
เสนอคำสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร
สอบแข่งขัน ฯ

3
มิ.ย. 60
จัดจ้าง
สถาบันการศึกษา
ดาเนินการ
สอบแข่งขันฯ
ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่รับ
สมัครแล้วเสร็จ

4
ส.ค. 60
ดาเนินการสอบ
ภาค ก. และ
ภาค ข. แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่
จัดจ้าง
สถาบันการศึกษา

5
ก.ย. 60 (ต.ค.60)
ดาเนินการสอบ
ภาค ค. ภายใน
30 วัน นับแต่วัน
ประกาศรายชือ่
ผู้สอบผ่านภาค ก.
และ ภาค ข. และ
ประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้
ภายใน 7 วันทาการ
หลังจากที่
เลขาธิการ กสม.
เห็นชอบ





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- คณะกรรมการฯ จะ

ประกาศรายชือ่ ผู้ผ่าน
ภาค ก. และภาค ข.
ในวันที่ 8 ก.ย. 60 และ
กาหนดสอบภาค ค.
ในเดือน ต.ค. 60 และ
ประกาศขึ้นบัญชี

ผลดำเนินกำร







หมายเหตุ - คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านภาค ก. และภาค ข. ในวันที่ 8 กันยายน 2560 และกาหนดสอบ ภาค ค. ในเดือนตุลาคม 2560
จากนั้นจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาในการดาเนินการในแต่ละระดับหรือกิจกรรม กาหนดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่คาดการณ์ว่าได้รับแจ้งการอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในเดือนพฤษภาคม 2560
2. กรณีได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ตามข้อ 1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาการดาเนินการในแต่ละระดับ
หรือกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5. โครงการจัดทา
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
กสม.
สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

900,000
(งบบุคลากร)
ได้รับจัดสรร
872,100

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มิ.ย. 60
คัดเลือกที่
ปรึกษาและเสนอ
ขอรับการจัดสรร
งบประมาณ

- ยังไม่มีการเบิก
จ่ายเงิน

2
ก.ค. 60 (ต.ค.60)
มีการสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกำรจัดทำ
แผน
กลยุทธ์ดำ้ นกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล ตำม
แนวทำงกำร
พัฒนำระบบกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HR
Scorecard)
ภายใน
30 (60) วัน
นับแต่วันลงนาม
ในสัญญา

3
ก.ย. 60 (พ.ย.60)
มีกำรประเมิน
สถำนภำพปัจจุบัน,
วิเครำะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน,
วิเครำะห์
ควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
ของ สานักงาน
กสม. ภายใน
90 วัน นับแต่วัน
ลงนามในสัญญา

4
พ.ย.60 (ม.ค.61)
มีร่ำงแผนกลยุทธ์
กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
ของสำนักงำน
กสม.
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561–2565
ภายใน 150 วัน
นับแต่วันลงนาม
ในสัญญา

5
ธ.ค. 60 (ก.พ.61)
มีแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของ
สานักงาน กสม.
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565
ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก
เลขาธิการ กสม.
และ
คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ฯ
ภายใน 180 วัน
นับแต่ลงนาม
ในสัญญาจ้าง

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ขยายระยะเวลาการ
ดาเนินการ ข้อ 1-5
เนื่องจากได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ล่าช้า และถูกปรับลด
งบประมาณ ทาให้ต้องมี
การเจรจากับที่ปรึกษา
ใหม่ ซึ่งลงนามทาสัญญา
จ้าง 23 ส.ค. 60

ผลดาเนินการ



หมายเหตุ - เนื่องจากได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณล่าช้าและถูกตัดงบประมาณทาให้ต้องมีการเจรจากับที่ปรึกษาใหม่ซึ่งลงนามทาสัญญาจ้าง วันที่ 23 ส.ค. 60
1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาในการดาเนินการในแต่ละระดับหรือกิจกรรม กาหนดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่คาดการณ์ว่าได้รับแจ้งการอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในเดือนพฤษภาคม 2560
2. กรณีได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ตามข้อ 1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาการดาเนินการในแต่ละระดับ
หรือกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
6.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร :
จัดฝึกอบรมภายใน
งบประมาณ 1,528,840 บาท
สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคคลากร)

หลักสูตร
1) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สาหรับผูป้ ฏิบัติงาน
สิทธิมนุษยชนระดับต้น
2) หลักสูตรกฎหมายปกครอง
(ระหว่างวันที่ 20 ก.ค. ถึง
23 ส.ค. 60)

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
-

2
-

3
-

4
-

4,437,500
1,625,840
(ได้รับ
จัดสรรจาก
สงป.
1,528,840
บาท และ
ขอเพิ่ม
วงเงินอีก
124,000
บาท)

1,651,780

เตรียมข้อมูลและ
วางแผนการ
ดาเนินงาน
โครงการ

เขียนโครงการ
จัดหาสถานที่
และประสาน
วิทยากร

-



-

4) หลักสูตรการปรับปรุง
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ
(29 มิถุนายน 2560)

-

5) หลักสูตรการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
(13-14 กรกฎาคม 2560)

-

6) การทางานเป็นทีม
(16 สิงหาคม 2560)

-





ผลดาเนินการ


-

ดาเนินการจัด
โครงการ
ฝึกอบรม

ผลดาเนินการ



3) หลักสูตรการคิดเชิงวิเคราะห์
และสังเคราะห์
(23 มิถุนายน 2560)

ขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณ
ดาเนินการ







ผลดาเนินการ









5
-









ผลดาเนินการ















ผลดาเนินการ







ข้อเสนอแนะ

หลักสูตรที่ 1 ได้จัดฝึกอบรม
ตามนโยบาย กสม.
กลุ่มเป้าหมายได้ (อ้างอิง มติที่ประชุม
เข้ารับการอบรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ในฐานะองค์กร
กลางการบริหารงานบุคคล
(ก.ส.) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อ
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน
2558 ได้มอบหมายให้
สานักงาน กสม. ดาเนินการ

สนับสนุนจัดให้มีการอบรม
พัฒนาบุคลากร ด้านภาษา
ต่างประเทศให้กับบุคลากร
ภายในสานักงาน กสม. ตาม

ความเหมาะสม เพื่อการ
พัฒนางานและพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-แผนปฏิบัตกิ ารได้รับอนุมัติ

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ผลดาเนินการ



ปัญหาอุปสรรค

หลักสูตรที่ 2 มีการขอเงิน
เพิ่ม เนื่องจากมีผู้สนใจเข้า
อบรมเพิ่มจากทีก่ าหนด
หลักสูตรที่ 3-6 ผู้ที่ไม่เข้า
อบรมโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าด้วยเหตุผล
1. ติดภารกิจ
2. ไม่เข้าโดยไม่แจ้งเหตุผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6.2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร :
ส่งฝึกอบรมภายนอก
งบประมาณ 499,010 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคคลากร)

ขั้นตอนการปฏิบัติโดยสรุป
1) แจ้งเวียนหลักสูตร
2) เสนอรายชื่อผู้สมัครต่อ
เลขาธิการพิจารณา
3) ดาเนินการสมัคร
4) ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรม
5) แจ้งให้บุคลากรเข้ารับการอบรม

งบประมาณ
(บาท)
547,220

(ได้รับจัดสรร
จาก สงป.
499,010
บาท และขอ
เพิ่มวงเงินอีก
48,210
บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
536,510

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
เตรียมข้อมูลและ
วางแผนการ
ดาเนินงาน
โครงการ

2
เขียนโครงการ
จัดหาสถานที่
และประสาน
วิทยากร

3
ขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณ
ดาเนินการ

4
ดาเนินการจัด
โครงการ
ฝึกอบรม

5
ปัญหาอุปสรรค
กลุ่มเป้าหมายได้ มีผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้า
เข้ารับการอบรม อบรม แต่ไม่เข้ารับอบรม
และไม่แจ้งเหตุผลให้
กลุ่มงานทราบ
ส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม
จานวน 30
หลักสูตร

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ











หมายเหตุ
กาหนดเวลารายงาน ณ
30 กันยายน 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร: พัฒนาบุคลากรใหม่
สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคคลากร)

งบประมาณ
(บาท)
837,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
681,518.99

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน
โครงการ

2
ขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณ
ดาเนินการ

3
แจ้งกาหนดการ
ฝึกอบรม และ
สถานที่

4
ดาเนินการจัด
โครงการ
ฝึกอบรม

5
เสนอสรุปผล
การฝึกอบรม

* ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ จาก 500,000 บาท
เป็น 885,000 บาท
ตามหนังสือที่ สม0001/314
ต่อมาได้มีการปรับลดเป็น
837,000 บาท

- มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 32 คน แต่มีผู้เข้า
ฝึกอบรม 1 คนที่บิดา
เสียชีวิต ระหว่างเข้ารับการ
ฝึกอบรม เป็นเหตุให้มี
ระยะเวลาฝึกอบรมต่ากว่า
เกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
- ผู้เข้าฝึกอบรมบางคนยัง
ติดภาระงาน ทาให้ขาด
อบรมในบางวิชา

ข้อเสนอแนะ
ผู้บังคับบัญชาควรให้
ความสาคัญและกากับ
ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้ารับการฝึกอบรม
ตลอดทั้งหลักสูตร

ผลดาเนินการ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน
รุ่นที่ 1
หมายเหตุ
(อบรมวันที่ 5-9 และ 12-16
มิ.ย. 2560)

ปัญหาอุปสรรค
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

6.4 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ" งบประมาณ
33,200 บาท

44,000 บาท
(33,200+10,800)
ประมาณการผู้เข้า
รับการอบรม
จานวน 170 คน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
32,780 บาท
มีผู้เข้ารับการ
อบรม
จานวน
151 คน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค. 59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
ศึกษารวบรวม
เสนอขออนุมัติ 1. ได้รับอนุมัติ
ดาเนินการจัด
สรุปผลการ
ข้อมูลเพื่อ
โครงการ
โครงการ
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม
ประกอบการ
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม
จัดทาโครงการ
2. แจ้งกาหนด
ฝึกอบรม
การฝึกอบรม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

สบก. (กลุ่มงานพัสดุ)

ผลดาเนินการ











ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

98
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6.5 โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
กระบวนการดาเนินการทางวินัย
รุ่นที่ 2 งบประมาณ
300,000 บาท
สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

งบประมาณ
(บาท)
300,000
ได้รับจัดสรร
247,800

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
207,626

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ม.ค. 60 (ก.พ.60) ม.ค. 60 (ก.พ.60) ก.พ. 60 (ส.ค.60) ส.ค. 60 (ก.ย.60) ส.ค. 60 (ก.ย.60)
เสนอขออนุมัติ
โครงกำรได้รับ
จัดอบรมสัมมนำ สรุปผลโครงการ สรุปผลโครงการ
โครงการ
กำรอนุมัติ
ภายใน 30 วัน ภายใน 20 วัน
ทาการ นับแต่
ทาการ นับแต่
วันที่จัดทา
วันที่จัดทา
โครงการแล้ว
โครงการแล้ว
เสร็จ
เสร็จ
ผลดำเนินกำร



หมายเหตุ







ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ



กรณีได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ตามข้อ 1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาการดาเนินการในแต่ละระดับ
หรือกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6.6 โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการ
สอบสวนทางวินยั และการจัดทา
รายงานผลการสอบสวนทางวินยั
สาหรับผู้จะเป็นกรรมการ
สอบสวน งบประมาณ
185,000 บาท
สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)
185,000
ได้รับจัดสรร
125,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
100,992

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ม.ค. 60 (ก.พ.60) ม.ค. 60 (ก.พ.60) ก.พ. 60 (ก.ย.60) ก.ค. 60 (ก.ย.60) ส.ค. 60 (ก.ย.60)
เสนอขออนุมัติ
โครงการได้รับ จัดอบรมสัมมนำ สรุปผลโครงการ สรุปผลโครงการ
โครงการ
อนุมัติ
ภายใน 30 วัน ภายใน 20 วัน
ทาการ นับแต่
ทาการ นับแต่
วันที่จัดทา
วันที่จัดทา
โครงการ
โครงการ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
ผลดำเนินกำร









ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ



กรณีได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ตามข้อ 1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาการดาเนินการในแต่ละระดับ
หรือกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6.7 โครงการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง งบประมาณ
510,000 บาท (งบบุคลากร)
สวก.(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

งบประมาณ
(บาท)
510,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
487,900

*งบเดิมขอไป
510,000 บาท
ได้จริง
489,600 บาท

ส่งคืนเงิน
คงเหลือแล้ว
2 ครั้ง รวม
22,100 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ส.ค. 60
ส.ค. 60
ส.ค. 60
ส.ค. 60
ส.ค. 60
ร้อยละความ
ร้อยละความ
ร้อยละความ
ร้อยละความ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
พึงพอใจของ
พึงพอใจของ
พึงพอใจของ
พึงพอใจของ
ผู้เข้ารับ
ผู้เข้ารับ
ผู้เข้ารับ
ผู้เข้ารับ
ผู้เข้ารับ
การอบรม
การอบรม
การอบรม
การอบรม
การอบรม
>=60-65%
>=65-70%
>=70-75%
>=75-80%
>=80-100%

-

-

ผลดาเนินการ
-

-

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
ตามหนังสือ ศทส. ที่
สม 0004.05/19
ลว. 13 ก.ค. 60
ได้ร้อยละ 83.40
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6.8 โครงการสัมมนา
เสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการ
ทางานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบประมาณ 600,000 บาท
กอค.

งบประมาณ
(บาท)
436,000
(งบบุคลากร)
*งบเดิมขอไป
600,000 บาท
ได้จริง
436,000 บาท

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
236,181.86

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
มี.ค. – พ.ค. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จใน
แล้วเสร็จใน
แล้วเสร็จใน
แล้วเสร็จใน
แล้วเสร็จใน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 ทั้ง ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ทั้ง 2 โครงการ
2 โครงการ
ทั้ง 2 โครงการ
ทั้ง 2 โครงการ ทั้ง 2 โครงการ
ผลดาเนินการ











ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากต้อง
ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณต่อ
สานักงบประมาณ
และไม่มีการแจ้งผล
อย่างเป็นทางการเกิด
ความไม่ชัดเจนเรื่องการ
จะใช้งบประมาณ
โดยเฉพาะมีการเปลีย่ น
รหัสกิจกรรม
ในบางโครงการใหม่ส่งผล
ให้เริ่มดาเนินโครงการได้
ช้ากว่าแผนที่กาหนดไว้
มีระยะเวลาสาหรับ
ดาเนินการจากัด
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
ได้น้อย จึงมีความ
จาเป็นต้องรวมโครงการ 2
โครงการ จัดเป็นโครงการ
เดียวแต่บรรลุ
วัตถุประสงค์ทั้ง
2 โครงการ

ควรมีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาจากสานัก
งบประมาณและ
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น
ผลการอนุมัติงบประมาณ
จานวนเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติแต่ละ
โครงการรหัสกิจกรรมว่า
ยังใช้รหัสเดิมหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงรหัสกิจกรรม
ใหม่จากที่เคยแจ้งไปแล้ว
ตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6.8.1 โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการ
เขียนรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ"
งบประมาณ 300,000 บาท
* จัดพร้อมกันกับโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"เทคนิคการสรุปประเด็นเสนอ
ผู้บริหาร และการเขียนหนังสือ
ราชการ”
จัดเมื่อวันที่ 19-22 ก.ค. 60

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
มี.ค. – พ.ค. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60
เตรียมข้อมูลและ เขียนโครงการ
ขออนุมัติ
ดาเนินการจัด
กลุ่มเป้าหมายได้
วางแผนการ
จัดหาสถานที่
โครงการและ
โครงการสัมมนา เข้ารับการ
ดาเนินงาน
และประสาน
งบประมาณ
สัมมนาและ
โครงการ
วิทยากร
ดาเนินการ
ได้รับการ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ผลดาเนินการ











ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากจะต้องมีการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ต่อสานักงบประมาณ
เพื่อนามาใช้ในการดาเนิน
โครงการ โดยร้อยละ 90
ของโครงการที่มีของ กอค.
จะต้องมีการขอเปลีย่ นแปลง
งบประมาณ จึงทาให้ต้อง
ไปจัดโครงการในช่วง
6 เดือนหลัง ซึ่งมี
ระยะเวลาจากัดเมื่อเทียบ
กับจานวนโครงการที่มี
ทั้งหมดของสานักงาน
กสม. ซึ่งทาให้บุคลากร
สานักงาน กสม.ที่จะต้อง
เข้าอบรมไม่สามารถ
เข้าร่วมได้ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้

ควรมีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาจากสานัก
งบประมาณและ
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น
ผลการอนุมัติงบประมาณ
จานวนเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติแต่ละ
โครงการรหัสกิจกรรมว่า
ยังใช้รหัสเดิมหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงรหัสกิจกรรม
ใหม่จากที่เคยแจ้งไปแล้ว
ตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6.8.2 โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการ
สรุปประเด็นเสนอผู้บริหาร และ
การเขียนหนังสือราชการ”
งบประมาณ 300,000 บาท
* จัดพร้อมกันกับสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการ
เขียนรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ"
จัดเมื่อวันที่ 19-22 ก.ค. 60

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
มี.ค. – พ.ค. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60
เตรียมข้อมูลและ เขียนโครงการ
ขออนุมัติ
ดาเนินการจัด
กลุ่มเป้าหมายได้
วางแผนการ
จัดหาสถานที่
โครงการและ
โครงการสัมมนา เข้ารับการ
ดาเนินงาน
และประสาน
งบประมาณ
สัมมนาและ
โครงการ
วิทยากร
ดาเนินการ
ได้รับการ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ผลดาเนินการ











ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากจะต้องมีการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ต่อสานักงบประมาณ
เพื่อนามาใช้ในการดาเนิน
โครงการ โดยร้อยละ 90
ของโครงการที่มีของ
กอค. จะต้องมีการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จึงทาให้ต้องไปจัด
โครงการในช่วง
6 เดือนหลัง ซึ่งมี
ระยะเวลาจากัดเมื่อเทียบ
กับจานวนโครงการที่มี
ทั้งหมดของสานักงาน
กสม. ซึ่งทาให้บุคลากร
สานักงาน กสม.ที่จะต้อง
เข้าอบรมไม่สามารถ
เข้าร่วมได้ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้

ควรมีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาจากสานัก
งบประมาณและ
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น
ผลการอนุมัติงบประมาณ
จานวนเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติแต่ละโครงการ
รหัสกิจกรรมว่ายังใช้รหัส
เดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลง
รหัสกิจกรรมใหม่จากที่เคย
แจ้งไปแล้ว
ตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6.9 โครงการสัมมนาเพื่อ
พัฒนากระบวนการทางานและ
ศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุน กสม. อย่างมืออาชีพ
งบประมาณ 32,000 บาท
กอค.

งบประมาณ
(บาท)
32,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
*ส่งคืนเงิน
งบประมาณ
ทั้งหมด
เนื่องจากองค์กร
ที่สานักงาน
กสม. ขอความ
อนุเคราะห์
ไปศึกษาดูงาน
ขอสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเอง

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
มี.ค. – พ.ค. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60
เตรียมข้อมูลและ เขียนโครงการ
ขออนุมัติ
ดาเนินการจัด
กลุ่มเป้าหมายได้
วางแผนการ
จัดหาสถานที่
โครงการและ
โครงการสัมมนา เข้ารับการ
ดาเนินงาน
และประสาน
งบประมาณ
สัมมนาและเข้า
โครงการ
วิทยากร
ดาเนินการ
ร่วมการศึกษา
ดูงาน
ผลการดาเนินการ











ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การสัมมนามีผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมด้วยและ
เป็นการสัมมนาที่จะต้อง
ไปร่วมกับภาคเอกชน
ชั้นนาของประเทศไทย
จึงมีการเปลี่ยนแปลง
กาหนดการหลายรอบ
เนื่องจากผู้บริหารระดับสูง
ติดภารกิจด่วน พร้อมทั้ง
หน่วยงานต้นแบบที่จะ
เข้าไปศึกษาดูงานมี
ช่วงระยะเวลาที่ไม่ตรงกัน
จึงทาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงกาหนดการ
จัดโครงการหลายครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6.10 โครงการสัมมนา
"สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก
กบข."
งบประมาณ 32,000 บาท
สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

งบประมาณ
(บาท)
32,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
27,185

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
มี.ค. 60
มี.ค. 60
มี.ค. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
ขออนุมัติ
ติดต่อประสาน
จัดทาหนังสือ
บริหารจัดการ
จัดอบรมสัมมนา
โครงการ
และขอความ
ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนา
กาหนดการและ อนุเคราะห์
เชิญสมาชิก กบข. "สิทธิประโยชน์
รายละเอียด
วิทยากรมา
เข้าร่วมโครงการ การเป็นสมาชิก
ค่าใช้จ่าย
บรรยาย
สัมมนา
กบข."

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

- ควรจัดโครงการสัมมนา
ให้ความรู้ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ในรุ่นต่อ ๆ ไป

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6.11 โครงการสัมมนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของ กสม.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค.59 - ก.พ.60
เม.ย.60
พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค. - ส.ค. 60

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

50,000

สบก. (กลุ่มงานคลัง)

- จัดประชุม/อบรมซักซ้อม
ความเข้าใจการเบิกจ่ายเงิน
(การเบิกจ่ายเงินโดยใช้บัตร
เครดิตราชการ)

5,160

รวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง

-

อยู่ระหว่างทา
ข้อตกลงและ
จัดทาโครงการ
ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6.12 โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจว่าด้วยระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2559 และ
หลักการไกล่เกลีย่ เบื้องต้น

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

144,500

สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1)

6 ก.ค. 60

อยู่ระหว่าง
เคลียร์เงิน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
มิ.ย. 60
มิ.ย. 60
มิ.ย. – ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60
กาหนดวัน
ติดต่อ
จัดเตรียมข้อมูล ดาเนินการจัด
สรุปผลการ
สถานที่สัมมนา ประสานงาน
และเอกสาร
สัมมนา
สัมมนา
และติดต่อ
วิทยากร
ประกอบการ
สถานที่จัด
ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนา
สัมมนา
สัมมนา และทา
หนังสือเชิญ
ผลดาเนินการ









ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6.13 โครงการสัมมนา เรื่อง
แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
สาหรับผู้บังคับบัญชา
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
งบประมาณ 11,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
11,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
9,555

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
พ.ค. 60
จัดทำร่ำง
เสนอขออนุมัติ
ดำเนินกำรตำม
ประเมินผล
รำยงำนผลกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
ดำเนินงำนตำม
กำหนดกำร
กำหนดกำร
โครงกำร
และรำยละเอียด และรำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำย
ผลดำเนินกำร

สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)











ปัญหาอุปสรรค
- ผู้บริหำรและผู้อำนวยกำร
สำนัก/กลุ่มงำน มีภำรกิจ
จำนวนมำก ดังนั้น กำร
กำหนดวันว่ำงให้สอดคล้อง
กับวันว่ำงของวิทยำกรจึงทำ
ได้ยำก

ข้อเสนอแนะ
- กำหนดวันอบรมและ
นัดหมำยผู้บริหำร
ผู้อำนวยกำรสำนัก/
กลุ่มงำน และวิทยำกร
ล่วงหน้ำ โดยผู้จัดอบรม
ประสำนกับเลขำนุกำร
ผู้บริหำรผู้อำนวยกำร
สำนัก/กลุ่มงำน และ
วิทยำกร อย่ำงต่อเนื่อง
และดำเนินกำรในอีกต้น
ปีงบประมำณ

6.14 หลักสูตรอื่น ๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

109
กลยุทธ์ที่ 5.3 : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดการความรู้
ในองค์กร

งบประมาณ
(บาท)
77,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
69,163

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80

สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคคลากร)

ขั้นตอนการปฏิบัติโดยสรุป
1) ศึกษาระบบการจัดการความรู้
2) จัดทาและเสนอแนวทางการ
ดาเนินการการจัดการความรู้ของ
สานักงาน
3) เสนอขออนุมัติโครงการ
ระยะที่ 1
4) ดาเนินการโครงการ ระยะที่ 1
5) เสนอสรุปผลการสัมมนา
*อยู่ในระหว่างเตรียมการ
ศึกษาระบบการจัดการความรู้
จะจัดในวันที่ 20 – 21 ก.ย. 60
หมายเหตุ
กาหนดเวลารายงาน ณ
30 กันยายน 2560

(ได้รับจัดสรร
จาก สงป.
60,800 บาท
และขอเพิ่ม
วงเงินอีก
16,200
บาท)

-

-

ผลดำเนินกำร
-

-

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้เข้าอบรมบางส่วน
ไม่อยู่ในห้องอบรม
ต่อเนื่อง
2. ผู้เข้าอบรมจานวนหนึ่ง
ติดภารกิจงานทั้งใน
สานักงานและนอก
สานักงาน ไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ซ้าซ้อนได้

ผู้บริหารและ/หรือ
ผู้บังคับบัญชาควรมีนโยบาย
และกาชับให้บุคลากร
ในสานักของตนเข้าร่วม
อบรมให้ครบถ้วนตามที่
สานักได้แจ้งชื่อไว้


กลุ่มเป้าหมาย
เข้าอบรม
ร้อยละ 92.5
(แจ้งชื่อ 40 คน
และเข้าอบรม
37 คน)
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2. โครงการสั ม มนาวิ ช าการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ
สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคคลากร)

ครั้งที่ 1/2560
การจัดการความขัดแย้งด้วย
จิตวิทยา วันที่ 31 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 6,245 บาท
ครั้ง 2/2560
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
วันที่ 19 ธันวาคม 2559
งบประมาณ 8,440 บาท
ครั้งที่ 3/2560
สิทธิชุมชน วันที่ 30 มกราคม 2560
งบประมาณ 7,935 บาท
ครั้งที่ 4/2560
ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
งบประมาณ 8,050 บาท
ครั้งที่ 5/2560
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
วันที่ 20 มีนาคม 2560
งบประมาณ 18,895 บาท
ครั้งที่ 6/2560
ผู้พิทักษ์สทิ ธิมนุษยชน
วันที่ 27 มีนาคม 2560
งบประมาณ 7,915 บาท
ครั้งที่ 7/2560
การใช้เทคโนโลยีเพือ่ สร้างเครือข่าย
การทางาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
งบประมาณ 8,755 บาท
ครั้งที่ 8/2560
การใช้เทคโนโลยีเพือ่ สร้างเครือข่าย
การทางาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
งบประมาณ 8,755 บาท

งบประมาณ
(บาท)
101,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
88,030

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
จัดทาแผนการ
ดาเนินการ

2
เสนอขออนุมัติ
โครงการ

3
แจ้งกาหนดการ
สัมมนาให้
บุคลากรทราบ

4
ดาเนินการจัด
สัมมนา

5
เสนอสรุปผล
การสัมมนา

ปัญหาอุปสรรค

- จานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับกลับคืนหลังจาก
เสร็จสิ้นการสัมมนา
ความพึงพอใจของ มีจานวนไม่ถึงร้อยละ 50
บุคลากร ร้อยละ เนื่องจากมีผู้เข้าร่วม
88.75
สัมมนาจานวนไม่ถึง
(ค่าเฉลี่ย 10 ครั้ง) ร้อยละ 50 ที่อยู่จนจบ
การสัมมนา

ข้อเสนอแนะ
- มีการขออนุมัติเงินเพิ่ม
ในแต่ละครั้ง
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ครั้งที่ 9/2560
ถอดรหัส Thailand 4.0 : จากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาองค์กร
วันที่ 21 สิงหาคม 2560
งบประมาณ 5,195 บาท
ครั้ง 10/2560
เพราะโลกใบนี้ไม่ได้มเี พียงหญิงและ
ชาย : สิทธิความหลากหลายทาง
เพศในสังคมไทย
วันที่ 28 สิงหาคม 2560
งบประมาณ 6,660 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
จัดทาแผนการ
ดาเนินการ

2
เสนอขออนุมัติ
โครงการ

3
แจ้งกาหนดการ
สัมมนาให้
บุคลากรทราบ

4
ดาเนินการจัด
สัมมนา

5
เสนอสรุปผล
การสัมมนา

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
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3. โครงการจัดทาหลักเกณฑ์/
คู่มือในการปฏิบตั ิงานด้านสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และสิทธิชมุ ชนและ
ฐานทรัพยากร

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

316,500

สคส.

3.1 คู่มือในการปฏิบัติงาน
ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม
งบประมาณ 116,500 บาท

ขอยกเลิก
โครงการ

สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1)

3.2 คู่มือในการปฏิบัติงาน
ด้านสิทธิชุมชนและ
ฐานทรัพยากร
งบประมาณ 200,000 บาท

ขอยกเลิก
โครงการ

ตำมหนังสือ ที่
สม
0003/1413
ลงวันที่
16 มิถุนำยน
2560

คณะทางานฯเห็นควรอนุมัติ
ยกเลิกโครงการ/คืน
งบประมาณ เนื่องจากชือ่
โครงการยังไม่มีความชัดเจน
ว่าเป็นการดาเนินการเฉพาะ
ในด้านใด

สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4)
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4. โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบตั ิการเพื่อการพัฒนา
องค์กร

สบก. (กลุ่ ม งานพั ฒนาระบบงานและพั ฒนา
บุคคลากร)

* โครงการที่เพิ่มเติม
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
โดยสานักบริหารกลางอยู่ระหว่าง
เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณพร้อมรหัสกิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
1,698,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
680,375.04

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ส.ค. 60
รวบรวมข้อมูล
รายชื่อ และ
สถานที่จัด
สัมมนา



2
ส.ค. 60
จัดทาโครงการ
และงบประมาณ



3
4
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ขออนุมัติจัด
ดาเนินการจัด
สัมมนาและ
สัมมนา
ประสานด้านการ
เตรียมการ
(วิทยากร สถานที่
อาหาร และ
พาหนะเดินทาง
ฯลฯ)
ผลดาเนินการ





5
ก.ย. 60
สรุปผลการจัด
สัมมนา

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ความชัดเจนของ
กาหนดการจัดสัมมนาและ
วัตถุประสงค์ในการจัด
สัมมนา

- ควรมีการกาหนด
ขอบเขตของกาหนดการ
เพที่ชัดเจนเพื่อให้การ
ดาเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์
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กลยุทธ์ที่ 5.4 : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกากับดูแลของ กสม.
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการเตรียมความพร้อม
ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนา
ระบบและองค์ความรู้
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน)

งบประมาณ
(บาท)
200,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
90,000
ส่งคืนเงิน
คงเหลือ
110,000 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ม.ค. 60
เม.ย. 60
เม.ย. 60
ก.ย. 60
ก.ย. 60
ศึกษาข้อมูล
จัดทาคาสั่ง
ดาเนินการตาม
ได้ร่าง
ได้ข้อเสนอแนะ
เบื้องต้นเกี่ยวกับ แต่งตั้ง
แผนการ
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการ
สถาบันที่มี
คณะทางาน
ดาเนินการที่
แนวทางการ
จัดตั้งและการ
ลักษณะใกล้เคียง
คณะทางานให้
จัดตั้งและการ
บริหารจัดการ
กันทั้งในประเทศ
ความเห็นชอบ
บริหารจัดการ
สถาบันพัฒนา
และต่างประเทศ
แล้ว
สถาบันพัฒนา
ระบบและ
ระบบและองค์ องค์ความรู้ด้าน
ความรู้ด้านสิทธิ สิทธิมนุษยชน
มนุษยชน
ผลดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค
- ทิศทางการดาเนินการ
เรื่องนี้ขององค์กรยังไม่
ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
- หารือผู้บริหารถึง
แนวทางในการดาเนินงาน
เรื่องนี้และวางแผนการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน
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กลยุทธ์ที่ 5.5 : พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสอบทานและ
ปรับปรุงข้อมูล (Data
Cleansing) ร่วมกันระหว่าง
ระบบงานต่างๆ ภายใน
สานักงานฯ
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)

งบประมาณ
(บาท)
100,000
(ดาเนินการ
แล้ว)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
100,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ม.ค. 60
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
มี.ค. 60
รวบรวมความ
ดาเนินการ
ได้รับมอบ
ได้รับรายงานผล ได้รับเอกสาร
ต้องการในการ
กระบวนการจ้าง แผนการ
การดาเนินงาน รายละเอียดการ
พัฒนางาน
ตามระเบียบ
ดาเนินงาน
สอบทานและ
สอบทานและ
เบื้องต้น จัดทา พัสดุ (เสนอ
โครงการสอบ
ปรับปรุงข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล
ร่าง TOR เสร็จ รายชื่อ คกก.ชุด ทานและปรับปรุง (Data
พร้อมทั้ง
สมบูรณ์ พร้อม ต่าง ๆ ประชุม
ข้อมูล (Data
Cleansing)
ข้อเสนอแนวคิด
เสนอผู้บริหารให้ คกก.เพื่อให้ได้
Cleansing)
ร่วมกันระหว่าง
ความเห็นชอบ
ผู้รับจ้าง)
ระบบงานต่างๆ
TOR
ผลดาเนินการ









ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
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2. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
(Business Intelligent)
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)

งบประมาณ
(บาท)
3,000,000
(งบบุคลากร)
*ส่งคืนเงิน
คงเหลือ
90,000 บาท
แล้ว

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
ก่อหนี้
2,910,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
รอโอนเปลี่ยนแปลง รอโอนเปลี่ยนแปลง รอโอนเปลี่ยนแปลง
เม.ย. 60
พ.ค. 60
รวบรวมความ
ดาเนินการ
ได้รับมอบ
ได้รับมอบระบบ สามารถใช้งาน
ต้องการในการ
กระบวนการจ้าง เอกสารวิเคราะห์ และมีผลการ
ระบบ
พัฒนางาน
ตามระเบียบ
และออกแบบ
ทดสอบระบบ
สารสนเทศเชิง
เบื้องต้น จัดทา พัสดุ (เสนอ
ระบบ
รวมถึงมีการจัด ยุทธศาสตร์
ร่าง TOR เสร็จ รายชื่อ คกก.ชุด
อบรมผู้ใช้งาน
(Business
สมบูรณ์พร้อม
ต่าง ๆ ประชุม
Intelligent) ใน
เสนอผู้บริหารให้ คกก.เพื่อให้ได้
ส่วนของระบบ
ความเห็นชอบ
ผู้รับจ้าง)
คลังข้อมูลได้
TOR
(Data
Warehouse)
ผลดาเนินการ



ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่สามารถดาเนินการได้
ตามแผนฯ เนื่องจาก
ได้รับโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
จากสานักงบประมาณ
ในเดือนกันยายน 2560
และหนังสือสานัก
บริหารกลาง ด่วนที่สุด
ที่ สม 0001/2218 ลว.
25 ก.ย. 60 และลงนาม
ในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่
28 ก.ย. 60 เลขที่
124/2560 กับ บริษัท
เวิลด์ ไวด์ แอนด์ คอน
ซัลติ้ง จากัด

- ควรจัดสรรงบประมาณที่
ไม่ใช่งบบุคลากร เพื่อที่
สามารถดาเนินการได้ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

117
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3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
บริหารจัดการการให้บริการบน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(DNS/DHCP Server
Appliance) สานักงาน กสม.
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)

งบประมาณ
(บาท)
1,800,000
(งบบุคลากร)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
ก่อหนี้ผูกพัน
1,780,000
ส่งคืนเงิน
20,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ก.ค. 60
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
มิ.ย. 60
จัดทาร่าง TOR เสนอผู้บริหารให้ ดาเนินการตาม
การประสานงาน ติดตั้งและ
ตรวจสอบข้อมูล ความเห็นชอบ
กระบวนการ
กับผู้รับจ้างให้ส่ง ตรวจรับ
คุณลักษณะเฉพาะ และแต่งตั้ง
จัดจ้างตาม
งานให้ตรงตาม ครุภัณฑ์ให้
ของกระทรวง
คณะกรรมการ
ระเบียบพัสดุ
กาหนดเวลา
สามารถใช้งาน
ICT ประสาน
ตามระเบียบพัสดุ และทาสัญญา
ได้
ผู้ขายเพื่อ
จ้าง
สอบถามข้อมูล
ความเป็นไปได้
ในการส่งงาน
ตาม TOR




ผลดาเนินการ




ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก
(Intrusion Prevention
System) สานักงาน กสม.
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)

งบประมาณ
(บาท)
1,300,000
(งบบุคลากร)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
ก่อหนี้ผูกพัน
1,280,000
ส่งคืนเงิน
20,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ก.พ. 60
มี.ค. 60
มี.ค. 60
มิ.ย. 60
ก.ค. 60
จัดทาร่าง TOR เสนอผู้บริหารให้ ดาเนินการตาม
การประสานงาน ติดตั้งและ
ตรวจสอบข้อมูล ความเห็นชอบ
กระบวนการ
กับผู้รับจ้างให้
ตรวจรับ
คุณ
และแต่งตั้ง
จัดจ้างตาม
ส่งงานให้ตรง
ครุภัณฑ์ให้
ลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการ
ระเบียบพัสดุ
ตามกาหนดเวลา สามารถใช้งาน
ของกระทรวง
ตามระเบียบพัสดุ และทาสัญญา
ได้
ICT
จ้าง

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและติดตาม
ผลการดาเนินการตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ด้านบริหาร)

งบประมาณ
(บาท)
450,000
(งบบุคลากร)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
มี.ค. – พ.ค. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60
เตรียมข้อมูลและ เขียนโครงการ ขอ จัดทาขอบเขตงาน จัดจ้างผู้รับเหมา พัฒนาระบบ /
วางแผนการ
ขออนุมัติ
(TOR) เพื่อกาหนด เพื่อพัฒนาระบบ ทดสอบการใช้
ดาเนินโครงการ โครงการและ
คุณสมบัติของ
ระบบ / อบรม
งบประมาณเพื่อ ระบบและผู้รับจ้าง
การใช้ระบบแก่
ดาเนินโครงการ พัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่

กอค.

ผลการดาเนินการ






* อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากโครงการได้รับ
การจัดสรรงบบุคลากร
ในการดาเนินงานจึงต้องมี
การเปลี่ยนแปลง
งบประมาณดาเนินการต่อ
สานักงบประมาณ
เพื่อนามาใช้ทันการดาเนิน
โครงการ โดยโครงการนี้
เริ่มต้นสัญญาจ้างในวันที่
22 มิถุนายน 2560 และ
จะสิ้นสุดในวันที่ 20
ตุลาคม 2560 และเป็น
โครงการที่ต้องใช้ความรู้
เฉพาะด้านสาหรับประ
ประสานงานกับบริษัทที่
ทาสัญญาจ้างเพื่อให้การ
ทาระบบเป็นไปตามความ
ต้องการใช้งานของ
สานักงาน กสม. ที่ต้องมี
ความละเอียดมาก ซึ่งทา
ให้การดาเนินโครงการไม่
เป็นไปตามแผนที่เคยได้
กาหนดไว้ตั้งแต่แรก

หลังจากที่ได้รับการแจ้ง
ผลการพิจารณาการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากสานักงบประมาณแล้ว
ควรมีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาให้หน่วยงานที่ได้
ดาเนินการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ไปด้วยเพื่อความชัดเจน
และจะได้ดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ควบคุมและบริหารจัดการเว็บ
แอพพลิเคชั่น (Bandwidth
Management)
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

หมายเหตุ * โครงการที่เพิ่มเติม
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
โดยสานักวิจยั และวิชาการ
อยู่ระหว่างจัดทารายละเอียดและ
จะส่งเรื่องให้กลุ่มงานคลัง
สานักบริหารกลาง เพื่อขอ
โอนเปลี่ยนแปลงงบบุคลากร

งบประมาณ
(บาท)
1,900,000
(งบบุคลากร)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,843,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ก.ค. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60
ต.ค. 60
ต.ค. 60
จัดทาร่าง TOR เสนอผู้บริหารให้ ดาเนินการตาม
การประสานงาน ติดตั้งและ
ตรวจสอบข้อมูล ความเห็นชอบ
กระบวนการ
กับผู้รับจ้างให้
ตรวจรับ
คุณ
และแต่งตั้ง
จัดจ้างตาม
ส่งงานให้ตรง
ครุภัณฑ์ให้
ลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการ
ระเบียบพัสดุ
ตามกาหนดเวลา สามารถใช้งาน
ของกระทรวง
ตามระเบียบพัสดุ และทาสัญญา
ได้
ICT
จ้าง

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินการ
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