แบบรายงานผลการปฏิบตั งิ านและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความเคารพสิทธิมนุษยชนตามทีไ่ ด้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย
และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยจะต้องปฏิบัตติ าม
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะทีส่ าคัญของคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดทารายงานการปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
1 ฉบับ
- การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
ประจาอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(CERD) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
งบประมาณ 608,400 บาท
สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ)

งบประมาณ
(บาท)
608,400

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ม.ค.-ก.พ. 62
เม.ย.-62
มิ.ย.-ก.ค. 62
ส.ค. 62
ก.ย. 62
ประสานงาน
เตรียมองค์ประกอบ เตรียมการ
เข้าร่วมและ
จัดทาสรุปผล
ฝ่ายเลขานุการ
งบประมาณและ
ด้านสารัตถะและ
แสดงท่าทีรวมทั้ง
การประชุม
คณะกรรมการ
ประเด็น logistics ประเด็นที่จะมี
ข้อเสนอแนะ
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ประจาสนธิสัญญา ต่าง ๆ
การหยิบยก/หรือ
ที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับการทาหน้าที่
เพื่อทราบกาหนดการ
ถ้อยแถลงซึ่งจะใช้
ในฐานะองค์กรอิสระ ของ กสม. และ
ที่แน่นอน
ในการหารือกับ
ซึ่งมีหน้าที่ในการ
คณะทางาน
คณะกรรมการ
ติดตาม/ตรวจสอบ ที่เกี่ยวข้อง
ประจาอนุสัญญา
การดาเนินงาน
รวมทั้งสานักงาน
ตามอนุสัญญา

วัตถุประสงค์ การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจาสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อติดตามการปฏิบัตติ ามพันธกรณี

ผลดาเนินการ

ในระดับประเทศ โดยในปี 2562 จะมีการพิจารณารายงาน
การปฏิบัตติ ามพันธกรณีที่ไทยเป็นภาคี 1 ฉบับ คือ CERD ซึ่ง กสม.
ได้จัดทารายงานคูข่ นานเพื่อติดตามการดาเนินงานของรัฐบาล
และจะได้จัดส่งให้คณะกรรมการประจาอนุสัญญาดังกล่าว

จากการประสานฝ่ายเลขานุการ เนือ่ งจากรายงาน CERD จะส่งให้เดือนพฤษภาคม 2562 แม้ตอ้ งมีการบริหารจัดการในการเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจาอนุสัญญา และคาดว่าจะไม่มกี ารประชุมในช่วงงบประมาณนี้

หมายเหตุ : ซึ่งในชั้นนี้ จะได้ขออนุญาตคืนเงินตามมติคณะกรรมการบริหารสานักงาน ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ต่อไป

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

2

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ของ กสม.
งบประมาณ 60,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
60,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ต.ค. 61
ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค.61 - ม.ค.62
ก.พ. 62
(บาท)
21,600
เสนอโครงการ
ปรับปรุงร่างรายงาน เสนอร่างรายงาน
จัดทาแผน
จัดการสัมมนา
ต่อเลขาธิการ กสม. ตามแผนการ
คู่ขนาน CERD
ที่ปรับแล้วต่อที่ประชุม
การปฎิบัติงาน
เพื่อพิจารณา
กสม. ด้านบริหาร
และการเบิกจ่าย
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามข้อเสนอแนะ
อนุมัติโครงการ
ที่ได้รับจากการสัมมนา เพื่อให้ความเห็นชอบ
งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สคส. (กลุม่ งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 7)

P

P

ผลดาเนินการ
P

P

P

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- ไม่มโี ครงการ -

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดาเนินงานทีก่ ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายทีส่ าคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ
มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
งบประมาณ 946,400 บาท
(งบบูรณาการ)
สกค. (กลุม่ งานวิจยั สิทธิมนุษยชน)

งบประมาณ
(บาท)
946,400

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค. 61
พ.ย.61 - ม.ค. 62
ก.พ.-พ.ค. 62
มิ.ย.-ก.ย. 62
ก.ย. 62
เสนอโครงการ
ดาเนินโครงการ
ดาเนินโครงการ
ดาเนินโครงการ
พัฒนาร่าง
ศึกษาวิจัยต่อ
จ้างที่ปรึกษา
จ้างที่ปรึกษา
จ้างที่ปรึกษา
ขอบเขตงาน
เลขาธิการ กสม.
ตามขอบเขตงาน
ตามขอบเขตงาน
ตามขอบเขตงาน
งานจ้างที่ปรึกษา
เพื่อพิจารณา
งานจ้างที่ปรึกษา
งานจ้างที่ปรึกษา
งานจ้างที่ปรึกษา
อนุมัติขอบเขต
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
งานจ้างที่ปรึกษา
ร้อยละ 50
ร้อยละ 75
ร้อยละ 100
(Terms of
Reference : ToR)
ผลดาเนินการ

(ส่งมอบงานทัง้ หมด 4 งวด)

P

อยูร่ ะหว่างกระบวนการ
ดาเนินการจ้างทีป่ รึกษา

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การคัดเลือกครั้งที่ 1
มีที่ปรึกษาโครงการ
ยื่นข้อเสนอเพียง 1 ราย
จึงยังไม่มีเหตุสมควร
ที่จะดาเนินการคัดเลือก
ตามระเบียบกระทรวง
การคลังและสานักงาน
จึงได้ดาเนินการจัดจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการ
โดยวิธีคัดเลือกครั้งที่ 2
โดยใช้คณะกรรมการ
ชุดเดิม

โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทย
งบประมาณ 736,500 บาท
(งบบูรณาการ)
สกค. (กลุม่ งานวิจยั สิทธิมนุษยชน)

(ส่งมอบงานทัง้ หมด 4 งวด)

งบประมาณ
(บาท)
736,500

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ส.ค. 61
ก.ย.61 - ม.ค.62
ม.ค.-เม.ย. 62
พ.ค.-ก.ค. 62
ก.ย. 62
(บาท)
731,500 พัฒนาร่าง
เสนอโครงการ
ดาเนินโครงการ
ดาเนินโครงการ
ดาเนินโครงการ
(ลงนามในสัญญาจ้าง) ขอบเขตงาน
ศึกษาวิจัย
จ้างที่ปรึกษา
จ้างที่ปรึกษา
จ้างที่ปรึกษา
ต่อเลขาธิการ กสม. ตามขอบเขตงาน
ตามขอบเขตงาน
ตามขอบเขตงาน
งานจ้างที่ปรึกษา
เพื่อพิจารณา
งานจ้างที่ปรึกษา
งานจ้างที่ปรึกษา
งานจ้างที่ปรึกษา
อนุมัติขอบเขต
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
งานจ้างที่ปรึกษา
ร้อยละ 50
ร้อยละ 75
ร้อยละ 100
(Terms of
Reference : ToR)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
P

P
- เบิกจ่ายผลงานงวดที่ 1
- ติดตามผลงานงวดที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการจัดงานสัมมนาวิชาการ
เพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและขับเคลื่อน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
งบประมาณ 1,800,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
1,800,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค.-พ.ย. 61
ต.ค.-พ.ย. 61
ม.ค.-มี.ค. 62
ม.ค.-มี.ค. 62
ม.ค.-มี.ค. 62
จัดทาแผนดาเนินงาน จัดทากาหนดการ
จัดทาเอกสาร
จัดสัมมนาและ
จัดทาข้อเสนอแนะ
และประสานวิทยากร ประกอบการสัมมนา สรุปผลการสัมมนา เสนอหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ

สคส. (กลุม่ งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 6)

P

P
(เม.ย.-พ.ค. 62)

(พ.ค.-มิ.ย. 62)

หมายเหตุ : เนือ่ งจากมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการและวิทยากรอย่างกระชั้นชิด จึงจาเป็นต้องเลื่อนการจัดงานออกไป ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างประสานองค์กรร่วมจัด เพือ่ หารือความชัดเจนของกาหนดการและวิทยากรอีกครั้ง โดยไม่จดั จ้างเอกชนดาเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการขับเคลื่อนเพื่อการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
และไร้รากเหง้าในประเทศไทย
งบประมาณ 100,000 บาท
สคส. (กลุม่ งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 7)

งบประมาณ
(บาท)
100,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ธ.ค.61 - ม.ค.62
ธ.ค.61 - ม.ค.62
มี.ค.-พ.ค. 62
พ.ค.-มิ.ย. 62
ก.ค.-ส.ค. 62
เสนอโครงการต่อ
จัดการประชุม
จัดทารายงาน
จัดทาข้อเสนอแนะ
จัดทาแผน
เลขาธิการ กสม.
เชิงปฏิบัติการ
สรุปผลการประชุม เชิงนโยบายหรือ
การปฏิบัติงาน
เพื่อพิจารณา
ตามแผนการ
เชิงปฏิบัติการ
แนวทางในการ
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ
อนุมัติโครงการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เสนอต่อเลขาธิการ แก้ไขปัญหา
กสม. และหรือ กสม. ด้านสถานะบุคคล
เสนอต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และ
หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
รวมตลอดทั้ง
การแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน

P

P

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
P
กาหนดจัดการประชุม 3 ครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ มาตรการ
หรือแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิต
อย่างมีลาดับขั้นตอน
งบประมาณ 343,800 บาท
สกม. (กลุม่ งานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 2)

งบประมาณ
(บาท)
343,800

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค.-ก.พ. 62
ส.ค. 62
ก.ย. 62
(บาท)
10,352.39 จัดทาแผน
เสนอโครงการต่อ
ดาเนินการโครงการ จัดทาข้อเสนอแนะ การจัดทารายงาน
เลขาธิการ กสม.
การเตรียมการ
มาตรการหรือ
สรุปผลการศึกษา
การปฏิบัติงาน
เพื่อพิจารณา
สืบค้นข้อมูลจากพื้นที่ แนวทางในการ
เสนอต่อเลขาธิการ
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ
อนุมัติโครงการ
จากครอบครัว
ยุติโทษประหารชีวิต กสม.
ผู้ต้องหา
อย่างมีลาดับขั้นตอน
โทษประหารชีวิต

P

P

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
P

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน
(ไม่ใช้งบประมาณ)
สกม. (ทุกกลุม่ งาน)

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

(ไม่ใช้งบประมาณ)

(ไม่ใช้งบประมาณ)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค.61 - ก.ย.62 ต.ค.61 - ก.ย.62
ต.ค.61 - ก.ย.62
ต.ค.61 - ก.ย.62
ต.ค.61 - ก.ย.62
สารวจและ
มีระบบแฟ้ม/ไฟล์
มีความเห็น
เสนอความเห็นฯ
มีรายงานการจัดทา
เพื่อการสืบค้น
ทางกฎหมาย
ต่อ กสม./เลขาธิการฯ ความเห็นรายเดือน
มอบหมายหัวข้อ
และปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน

ผลดาเนินการ
P
P
P
P
การจัดทาความเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย/ร่างกฎหมาย ประจาปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

กฎหมาย /ร่างกฎหมาย
1. ความเห็นต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยูใ่ นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
2. ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. ....
3. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....
5. ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการลงคะแนนเสียงเพือ่ ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ .. พ.ศ. ....
6. ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....
7. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
8. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย
9. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
10. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....
11. ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวติ พ.ศ. ....
12. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ....
13. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้า ฝาย หรืออ่างเก็บน้า

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

P

เรื่องเสร็จ
2 ตุลาคม 2561
26 ตุลาคม 2561
26 ตุลาคม 2561
5 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
7 พฤศจิกายน 2561
19 ธันวาคม 2561
15 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
13 กุมภาพันธ์ 2562
22 มีนาคม 2562
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
7. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
งบประมาณ 158,400 บาท
สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ)

งบประมาณ
(บาท)
158,400

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ก.ย.-ต.ค. 61
ต.ค. 61
พ.ย. 61
พ.ย.-ธ.ค. 61
พ.ย.-ธ.ค. 61
(บาท)
103,660 จัดทาแผน
เสนอโครงการต่อ
จัดการประชุม/
จัดทารายงาน
นาข้อมูลและ
คงเหลือ 54,740 การปฏิบัติงาน
เลขาธิการ กสม.
จัดการสัมมนา
สรุปผลการประชุม/ ข้อคิดเห็นที่ได้
ขอคืนเงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย
เพื่อพิจารณา
ตามแผนการ
การสัมมนา เสนอต่อ จากการสัมมนา
ตามบันทึกที่
งบประมาณ
อนุมัติโครงการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เลขาธิการ กสม.
มาประกอบการจัดทา
สม 0008/189
และหรือ กสม.
ข้อเสนอแนะมาตรการ
ลงวันที่ 28 มี.ค. 62
หรือแนวทางในการ
จานวนเงิน 54,740
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
ของผู้สูงอายุ เพื่อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี
รวมถึงการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบใด ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

P

P

ผลดาเนินการ
P

กลุ่มเป้าหมาย
จากภาคประชาสังคม
ในต่างจังหวัด
ไม่สะดวกเดินทาง
เข้าร่วมการสัมมนา
เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ
จึงทาให้ไม่ได้เบิกจ่าย
ค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าเช่า
ที่พักและค่าเดินทาง

ข้อเสนอแนะ
หากเป็นลักษณะ
โครงการสัมมนาที่มี
ผู้สูงอายุในต่างจังหวัด
เป็นกลุ่มเป้าหมาย
อาจพิจารณาเลือกใช้
วิธกี ารลงพืน้ ที่
เพือ่ รับฟังข้อมูล
จากผู้สูงอายุในพืน้ ที่
จะเป็นวิธกี าร
ที่เหมาะสมกว่า
เนื่องจากผู้สุงอายุ
ส่วนใหญ่มีข้อจากัด
ในเรื่องการเดินทาง

P

ได้ดาเนินการจัดทาแผน

ได้ดาเนินการ

ได้ดาเนินการ

ได้ดาเนินการจัดทา

อยูร่ ะหว่างการนาข้อมูล

ปฏิบัตงิ านและ

เสนอโครงการ

จัดการประชุม/

รายงานสรุปผล

และข้อคิดเห็นทีไ่ ด้

จัดการสัมมนา

การสัมมนาฯ เรียบร้อยแล้ว จากการสัมมนามาประกอบ

เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ

ตามแผนการปฏิบัตงิ าน

ตามบันทึก ที่

การจัดทาข้อเสนอแนะ

โครงการ

แล้วเสร็จ

สม 0008/619

มาตรการหรือแนวทาง

ลงวันที่ 30 พ.ย. 61

ในการส่งเสริมและคุ้มครอง

การเบิกจ่ายงบประมาณ ต่อเลขาธิการ กสม.

ปัญหาอุปสรรค

สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
เพือ่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

10

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 500,000 บาท
สคส. (กลุม่ งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 5)

(โครงการเพิม่ เมือ่ วันที่ 10 ม.ค. 62)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ม.ค. 62
มี.ค.-เม.ย. 62
เม.ย.-พ.ค. 62
มิ.ย.-ก.ค. 62
ส.ค.-ก.ย. 62
(บาท)
500,000
8,000
จัดทาโครงการ
จัดการประชุม/
จัดทารายงาน
จัดพิมพ์รายงาน
เสนอข้อเสนอแนะ
(ข้อมูลจากคลัง) เพื่อเสนอขอบรรจุ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดาเนินงาน เป็นรูปเล่ม
มาตรการหรือแนวทาง
ในแผนปฏิบัติการ แล้วเสร็จตามแผน และข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสริมและ
ประจาปี และ
ที่กาหนด
มาตรการหรือ
คุ้มครองนักปกป้อง
ขอจัดสรรงบประมาณ
แนวทางในการ
สิทธิมนุษยชนไปยัง
ในการดาเนินงาน
ส่งเสริมและคุ้มครอง
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
นักปกป้อง
และหน่วยงานที่
สิทธิมนุษยชน
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
(บาท)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
P

P

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
9. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบ
งานตรวจสอบและจัดทารายงานผล
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 500,000 บาท
สคส. (ฝ่ายช่วยอานวยการ)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(บาท)
ก.พ. 62
ก.พ. 62
ก.พ. 62
มี.ค.-เม.ย. 62
พ.ค. 62
500,000
265,924 จัดทาแผน
เสนอโครงการต่อ
จัดการสัมมนา
จัดทาสรุปผล
เสนอผล
คงเหลือ 234,076 การปฏิบัติงาน
เลขาธิการ กสม.
ตามแผนการ
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
และการเบิกจ่าย
เพื่อพิจารณา
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ต่อ กสม.
งบประมาณ
อนุมัติโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

(โครงการเพิม่ เมือ่ วันที่ 5 ก.พ. 62)

P

P

ผลดาเนินการ
P

P

หมายเหตุ : ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ 234,076 บาท สานักคุ้มครองฯ ขอคงยอดเงินไว้เพือ่ จัดโครงการอีกครึ่งหนึง่
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กลยุทธ์ที่ 2.2 : กาหนดประเด็นปัญหาหรือพืน้ ทีส่ าคัญในการปฏิบัติงานประจาปี
โครงการตามยุทธศาสตร์ :
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันกาหนดประเด็นปัญหา/พืน้ ทีส่ าคัญ ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญใน 4 ประเด็น ดังนี้
1. การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาทีม่ ีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2. การส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
3. การคุ้มครองสถานะบุคคลและสิทธิความเป็นพลเมือง
4. การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
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กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ "การเข้าถึงกระบวนการเยียวยา
ที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy)
ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 600,000 บาท
สคส. (กลุม่ งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 1)

งบประมาณ
(บาท)
600,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ต.ค. 61
ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
(บาท)
531,450 จัดทาแผน
เสนอโครงการต่อ
จัดการประชุม/
จัดทารายงาน
จัดทาข้อเสนอแนะ
เลขาธิการ กสม.
จัดการสัมมนา
สรุปผลการประชุม/ มาตรการหรือแนวทาง
การปฏิบัติงาน
เพื่อพิจารณา
ตามแผนการ
การสัมมนา เสนอต่อ ในการส่งเสริมและ
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ
อนุมัติโครงการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เลขาธิการ กสม.
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และหรือ กสม.
เสนอต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และ
หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
รวมตลอดทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือ
คาสั่งใด ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน

P

P

ผลดาเนินการ
P

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

หมายเหตุ : ไม่ได้จดั จ้างเอกชนดาเนินการ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างจัดทารายงานสรุปผลการประชุม/สัมมนา เสนอต่อเลขาธิการ กสม. และ/หรือ กสม.

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

14

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการทางานร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์
และคนไทยพลัดถิ่น
งบประมาณ 337,820 บาท

งบประมาณ
(บาท)
337,820

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
329,775.30

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สสค. (กลุม่ งานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย)

1.1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล
ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ
บ้านน้าเค็ม ชุมชนบ้านน้าเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ ป่า จ.พังงา

188,490.50

ต.ค. 61
จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

P

พ.ย. 61
เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ

P

ธ.ค. 61
จัดการประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

ผลดาเนินการ
P

ม.ค. 62
จัดทารายงาน
สรุปผลการประชุม/
การสัมมนา เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม.
และหรือ กสม.

ม.ค. 62
จัดทาข้อเสนอแนะ
ผลักดันการดาเนินงาน
ในระดับนโยบายต่อ
เลขาธิการ กสม.
และหรือ กสม.

P
(ก.พ. 62)

(มี.ค. 62)

.
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1.2 กิจกรรมร่วมกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย สานักประสาน
การพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562

งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ต.ค. 61
พ.ย. 61
ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
(บาท)
เสนอโครงการต่อ
จัดการประชุม/
จัดทารายงาน
จัดทาข้อเสนอแนะ
141,284.80 จัดทาแผน
เลขาธิการ กสม.
จัดการสัมมนา
สรุปผลการประชุม/ ผลักดันการดาเนินงาน
การปฏิบัติงาน
เพื่อพิจารณา
ตามแผนการ
การสัมมนา เสนอต่อ ในระดับนโยบายต่อ
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ
อนุมัติโครงการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เลขาธิการ กสม.
เลขาธิการ กสม.
และหรือ กสม.
และหรือ กสม.

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ณ วัดตโปธาราม อ.เมือง จ.ระนอง

P

P

ผลดาเนินการ
P
(ก.พ.-มี.ค. 62)

ต.ค. 61

พ.ย. 61

1.3 กิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมือง

จัดทาแผนการปฏิบัตงิ าน เสนอโครงการต่อ

จัดในเดือน ก.ค.- ส.ค. 62 (จานวน 3 วัน)

และการเบิกจ่าย

เลขาธิการ กสม.

ณ จังหวัดเชียงใหม่/เชียงราย

งบประมาณ

เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
โครงการ

ส.ค. 62
จัดการประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

(เม.ย. 62)

ก.ย. 62
จัดทารายงาน
สรุปผลการประชุม/
การสัมมนา เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม.
และหรือ กสม.

(พ.ค. 62)

ก.ย. 62
จัดทาข้อเสนอแนะ
ผลักดันการดาเนินงาน
ในระดับนโยบายต่อ
เลขาธิการ กสม.
และหรือ กสม.

"ปรับใหม่เป็น"
"ปรับใหม่เป็น"
(เม.ย. 62)
(ก.ค. 62)
ขอเพิ่มกิจกรรมและ ประชุมเพื่อจัดเตรียม
จัดสรรงบประมาณ กิจกรรม
ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการประสานความร่วมมือ
ระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา
งบประมาณ 236,400 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

236,400

สสค. (กลุม่ งานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย)

2.1 กิจกรรม การประชุมระดับนโยบาย
เพื่อผลักดัน เรื่องสิทธิมนุษยชน
ในสถาบันอุดมศึกษา

56,000

ต.ค. 61
จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

พ.ย. 61
เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ

ธ.ค. 61
จัดการประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ธ.ค. 61
จัดการประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

ม.ค. 62
จัดทารายงานสรุปผล
การประชุม/สัมมนา
เสนอต่อเลขาธิการ
กสม. และหรือ กสม.

ผลดาเนินการ
P

P
(มี.ค. 62)

2.2 การประชุมนโยบายเพื่อพิจารณา
ร่างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

180,400

ต.ค. 61
จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

มี.ค. 62
เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ

(พ.ค. 62)

มิ.ย. 62
จัดการประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

(พ.ค. 62)

มิ.ย. 62
จัดการประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

(มิ.ย. 62)

ก.ค. 62
จัดทารายงานสรุปผล
การประชุม/สัมมนา
เสนอต่อเลขาธิการ
กสม. และหรือ กสม.

ผลดาเนินการ
P

P
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการประกาศผลรางวัล
"อรรธนารีศวร" ประจาปี พ.ศ. 2561
งบประมาณ 24,500 บาท
สสค. (กลุม่ งานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย)

ประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร"
เมือ่ วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

งบประมาณ
(บาท)
24,500

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ต.ค. 61
พ.ย. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
(บาท)
24,190
ประสานงานกับ
จัดทาแผนปฏิบัติการ เสนอโครงการ
จัดกิจกรรม
จัดทารายงานสรุปผล
ต่อเลขาธิการ
ตามแผนปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม
หน่วยงานร่วมจัด และการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วเสร็จ
เสนอต่อเลขาธิการ
กสม.

P

P

ผลดาเนินการ
P

P

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

P
(มี.ค. 62)

ณ หอประชุมศรีบรู พา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY
OPEN MIND RUN THAILAND 2019"
งบประมาณ 3,300 บาท
สสค. (กลุม่ งานสือ่ สารองค์กร)

(โครงการเพิม่ เมือ่ วันที่ 7 ม.ค. 62)

งบประมาณ
(บาท)
3,300

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ต.ค. 61
ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62
ก.พ. 62
(บาท)
3,150
กสม. เห็นชอบ
เสนอขออนุมัติ
ดาเนินการ
ดาเนินโครงการ
จัดทารายงานสรุปผล
ให้สานักงาน กสม. โครงการ
การจัดจ้าง
ตามแผนการ
โครงการและเสนอ
เป็นเจ้าภาพร่วม
ผลิตโล่รางวัล
ดาเนินงานที่กาหนด ต่อเลขาธิการ กสม.
สนับสนุนกิจกรรม

กิจกรรมวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY OPEN MIND RUN
THAILAND 2019" กาหนดจัดในวันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 62

P

P

ผลดาเนินการ
P

P

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เป็นโครงการทีไ่ ม่ได้อยูใ่ น
แผนงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกลุ่มงานสื่อสารองค์กร

P

ณ สวนนวมินทร์ภริ มย์ เขตบึงกุม่ กทม.
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กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นทีพ่ งึ่ ของชุมชนเพือ่ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพืน้ ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม
ภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
งบประมาณ 1,975,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1,975,500

สสค. (กลุม่ งานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย)
(กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค)
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

1.1 การประชุมคณะกรรมการอานวยการ
ศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
เสนอคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
อานวยการ
(เนือ่ งจากมีการ

จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

จัดเตรียมการประชุม จัดการประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

จัดทารายงานสรุปผล
การจัดกิจกรรม
เสนอต่อเลขาธิการ
กสม.

ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ
ของกรรมการ
อานวยการศูนย์)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

52,402

10,800

ภาคตะวันตก

ต.ค. 61
P

ต.ค. 61
P

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ต.ค. 61
P

31,400

10,600

ต.ค. 61
P

ต.ค. 61
P

ธ.ค. 61
P

ธ.ค. 61
P

ธ.ค. 61
P

ธ.ค. 61
P

ธ.ค. 61
P

ผลดาเนินการ
ธ.ค. 61
P

ม.ค. 62
P

มี.ค. 62
P

(มี.ค. 62)

(มี.ค. 62)

ธ.ค. 61
P

ก.พ. 62
P

(มี.ค. 62)

(มี.ค. 62)

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ม.ค. 62

(มี.ค. 62)

(มี.ค. 62)

(มี.ค. 62)

ม.ค. 62
P

ก.พ. 62
P

มี.ค. 62
P

(มี.ค. 62)

(มี.ค. 62)

ม.ค. 62
P

ก.พ. 62
P

(มี.ค. 62)

(มี.ค. 62)

มี.ค. 62
P

มี.ค. 62
P
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันตก

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ต.ค. 61
P

ต.ค. 61
P

ต.ค. 61
P

ต.ค. 61
P

ต.ค. 61
P

เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ

ธ.ค. 61

จัดการประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผน
การปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ผลดาเนินการ
ม.ค. 62

จัดการประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

จัดทารายงานสรุปผล
การประชุม
เสนอต่อเลขาธิการ
กสม.

ก.ค. 62

ส.ค. 62

(มี.ค.-เม.ย. 62)

(พ.ค.-มิ.ย. 62)

(มิ.ย.-ก.ค. 62)

(ก.ค.-ส.ค. 62)

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

(มี.ค.-เม.ย. 62)

(พ.ค.-มิ.ย. 62)

(มิ.ย.-ก.ค. 62)

(ก.ค.-ส.ค. 62)

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

(มี.ค.-เม.ย. 62)

(พ.ค.-มิ.ย. 62)

(มิ.ย.-ก.ค. 62)

(ก.ค.-ส.ค. 62)

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

(มี.ค.-เม.ย. 62)

(พ.ค.-มิ.ย. 62)

(มิ.ย.-ก.ค. 62)

(ก.ค.-ส.ค. 62)

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

(มี.ค.-เม.ย. 62)

(พ.ค.-มิ.ย. 62)

(มิ.ย.-ก.ค. 62)

(ก.ค.-ส.ค. 62)
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กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพือ่ ประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการในกรอบความร่วมมือ
สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทั่วโลก (Global Alliance of National
Human Rights Institutions : GANHRI)
งบประมาณ 717,400 บาท
สรป. (กลุม่ งานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1)

งบประมาณ
(บาท)
717,400

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ม.ค. 62
ก.พ. 62
ก.พ.-มี.ค. 62
มี.ค. 62
เม.ย.-พ.ค. 62
(บาท)
687,088.60 ประสานงานผู้จัด เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ
เข้าร่วมและแสดง
จัดทาสรุปผลประชุม
คงเหลือ 30,311.40 เพื่อทราบกาหนดการ งบประมาณและ
ด้านสารัตถะ/ท่าที
บทบาทเพื่อแสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ขอคืนเงินงบประมาณ ที่แน่นอน
ประเด็น Logistics และเอกสาร
ถึงการมีส่วนร่วม
ที่เป็นประโยชน์
ตามบันทึกที่
ต่าง ๆ
ประกอบการประชุม ในที่ประชุม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สม 0008/189
ลงวันที่ 28 มี.ค. 62
จานวนเงิน 30,311.40

วัตถุประสงค์
การประชุมประจาปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทวั่ โลก
(GANHRI) เป็นการประชุมใหญ่ จัดขึน้ เป็นประจาทุกปี

P

P

ผลดาเนินการ
P

ในฐานะที่ กสม. ของไทยเป็นสมาชิก GANHRI การประชุม

ประสานข้อมูลและได้รับ 1. ดาเนินการเสนอ

1. เตรียมการสารัตถะ

ดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับ

การยืนยันจากเจ้าหน้าที่ องค์ประกอบคณะผู้แทน

2. สืบค้นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง

สถาบันสิทธิฯ ในระดับโลกเพือ่ แลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตาม

GANHRI ว่าการประชุม

2. จัดทาอนุมตั คิ ่าใช้จา่ ย

3. จัดประชุมหารือภายใน

พัฒนาการใหม่ ๆ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์สาหรับการดาเนินการ

มีกาหนดในวันที่

3. เตรียมการ Logistics

เพือ่ เตรียมความพร้อม

ในประเทศต่อไป

4 - 6 มี.ค. 62

ทีพ่ ัก บัตรโดยสาร

ด้านสารัตถะ

โดยมีกจิ กรรมเพิม่ เติม

เครื่องบิน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4. จัดทาข้อมูลเสนอ

ในวันที่ 7 มี.ค. 62

และการอานวย

ทีป่ ระชุม กสม. บริหาร

ความสะดวกอืน่ ๆ

5. จัดทาแฟ้มเอกสาร

P

P

ประกอบการเดินทาง
ไปประชุม
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการในกรอบความร่วมมือ
สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)
งบประมาณ 731,900 บาท

งบประมาณ
(บาท)
731,900

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
117,240

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สรป. (กลุม่ งานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1)

2.1 การประชุมของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรอบความร่วมมือ
เอเชีย-แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 23 Annual Meeting
ในช่วงเดือนสิงหาคม/กันยายน 2562
ณ สาธารณรัฐเกาหลี 1 ครั้ง

571,500

ก.ค. 62
ก.ค.-ส.ค. 62
ประสานงานผู้จัด เตรียมองค์ประกอบ/
เพื่อทราบกาหนดการ งบประมาณและ
ประเด็น Logistics
ที่แน่นอน
ต่าง ๆ

ส.ค.-ก.ย. 62
เตรียมการ
ด้านสารัตถะ/ท่าที
และเอกสาร
ประกอบการประชุม

ส.ค.-ก.ย. 62
ก.ย. 62
เข้าร่วมและแสดง
จัดทาสรุปผลประชุม
บทบาทเพื่อแสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ถึงการมีส่วนร่วม
ที่เป็นประโยชน์
ในที่ประชุม

วัตถุประสงค์ การประชุมผู้บริหารสานักงานของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Senior Executive Officers)
ของประเทศสมาชิก APF จานวน 24 ประเทศ เพือ่ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้บริหารของสถาบันฯ

ผลดาเนินการ

ซึ่งจะเน้นประเด็นในการบริหารสานักงาน อาทิ บุคลากร
งบประมาณ การวางแผนยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนความรู้

ยังไม่ถงึ กาหนดเวลา

และการปฏิบัตทิ ดี่ รี ะหว่างกัน

ดาเนินการตามกรอบ
ปฏิทินของ APF

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

24

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2.2 การประชุม SEO ของ APF
ในเดือนมกราคม ปี 2562 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์
วัตถุประสงค์ การประชุมผู้บริหารสานักงานของสถาบัน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
เม.ย. 62
เม.ย.-พ.ค. 62
พ.ค.-มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
ก.ค.-ก.ย. 62
(บาท)
160,400
117,240
ประสานงานผู้จัด เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ
เข้าร่วมและแสดง
จัดทาสรุปผลประชุม
เพื่อทราบกาหนดการ งบประมาณและ
ด้านสารัตถะ/ท่าที
บทบาทเพื่อแสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ประเด็น Logistics และเอกสาร
ถึงการมีส่วนร่วม
ที่เป็นประโยชน์
ที่แน่นอน
ต่าง ๆ
ประกอบการประชุม ในที่ประชุม

งบประมาณ
(บาท)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Senior Executive Officers)
ของประเทศสมาชิก APF จานวน 24 ประเทศ เพือ่ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้บริหารของสถาบันฯ
ซึ่งจะเน้นประเด็นในการบริหารสานักงาน อาทิ บุคลากร
งบประมาณ การวางแผนยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยน
ความรู้และการปฏิบัตทิ ดี่ รี ะหว่างกัน
หมายเหตุ เนือ่ งจากผู้จดั การประชุม เพิง่ จะได้แจ้งสถานที่

P

P

จัดการประชุม จากเดิมนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

(พ.ย. 61)

(พ.ย.-ธ.ค. 61)

ผลดาเนินการ
P
(ธ.ค. 61)
1. เสนอประเด็นอภิปราย

P

P

(ม.ค. 62)

(ม.ค.-ก.พ. 62)

เป็นกรุงโดฮา รัฐกาตาร์ และแจ้งกาหนดการประชุมทีแ่ น่นอน

APF แจ้งกาหนด

เตรียมองค์ประกอบ

เมือ่ เดือน พฤศจิกายน 2561

การประชุมระหว่าง

การเดินทาง ประกอบด้วย ในการประชุมให้เลขาธิการ แจ้งการเดินทางเข้าร่วม

1. ประสานกับต่างประเทศ

วันที่ 28 - 30 ม.ค. 62

เลขาธิการ กสม. และ

กสม. พิจารณา

ของคณะผู้แทน

ณ กรุงโฮดา รัฐกาตาร์

เจ้าหน้าที่ สคส. 1 คน

2. เสนอขออนุมตั ิ

2. ดาเนินการด้านสารัตถะ

การเดินทางพร้อมค่าใช้จา่ ย ได้แก่ ประชุมเตรียมการ
3. ดาเนินการด้านโลจิสติก จัดทาข้อมูลสาหรับ
ได้แก่ การลงทะเบียน

การประชุม รวบรวมข้อมูล

ออนไลน์ การจองตัว๋

ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม

เครื่องบิน ทีพ่ ัก

ในรูปแบบแฟ้ม และ

และประสานการขอรับ

QR Code

การตรวจลงตรา
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3. โครงการในกรอบความร่วมมือ
สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)
งบประมาณ 790,700 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

790,700

สรป. (กลุม่ งานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)

3.1 การเข้าร่วมการประชุมประจาปี
ในกรอบความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)
ครั้งที่ 16 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์ - เลสเต (กันยายน 2562)
วัตถุประสงค์ กสม. เป็นสมาชิกของ SEANF ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือ

330,500

เม.ย. 62
ประสานงาน
ผู้จัดการประชุม
เพื่อทราบกาหนดการ
ที่แน่นอน

พ.ค.-มิ.ย. 62
ก.ค.-ส.ค. 62
ขออนุมัติ
เตรียมการด้าน
องค์ประกอบคณะ สารัตถะและเอกสาร
ผู้แทนที่เข้าร่วม
ประกอบการประชุม
การประชุม/
งบประมาณและ
การจัดการ
ที่เกี่ยวกับการเดินทาง
ของคณะผู้แทน

ก.ย. 62
คณะผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมและ
แสดงบทบาท
และมีส่วนร่วม
ในที่ประชุม

ก.ย. 62
จัดทาสรุปผล
การประชุมพร้อมกับ
นามติหรือผล
การประชุม นาเรียน
ประธาน กสม. หรือ
กสม. ที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ของ 6 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือ
ในด้านต่าง ๆ และเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของ SEANF ในการส่งเสริม
และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564

ผลดาเนินการ
ยังไม่มีการประสานงานที่เกี่ยวกับการประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ 16 แต่มีการประสานงานที่ต่อเนื่อง
จากการประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ 15 เช่น การจัดทาแบบสอบถามเพือ่ จัดทาแนวทาง
ในระดับภูมิภาคของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
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3.2 การเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่
(Technical Working Group - TWG)
ของกรอบความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต
(ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62 และ
เดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62) จานวน 2 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)
291,400

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ประสานงาน
ผู้จัดการประชุม
เพื่อทราบกาหนดการ
ที่แน่นอน

ขออนุมัติ
เตรียมการด้าน
องค์ประกอบคณะ สารัตถะและเอกสาร
ผู้แทนที่เข้าร่วม
ประกอบการประชุม
การประชุม/
งบประมาณและ
การจัดการ
ที่เกี่ยวกับการเดินทาง
ของคณะผู้แทน

คณะผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมและ
แสดงบทบาท
และมีส่วนร่วม
ในที่ประชุม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

จัดทาสรุปผล
การประชุมพร้อมกับ
นามติหรือ
ผลการประชุม
นาเรียนประธาน
กสม. หรือ กสม.
ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ กสม. เป็นสมาชิกของ SEANF ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ 6 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือ
ในด้านต่าง ๆ และเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของ SEANF
ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564

ม.ค. 62
P

ครั้งที่ 1
วันที่ 24-25 เมษายน 2562

145,700

ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต

ม.ค. 62
P

ผลดาเนินการ
ม.ค. 62
P

ก.พ. 62

มี.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

มิ.ย. 62

ประสานผู้จดั ฯ ทราบว่า
มีการจัดการประชุม
ในวันที่ 24-25 เม.ย. 62
ณ กรุงดิลี

เม.ย. 62
ครั้งที่ 2
(ประมาณเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62)

145,700

ยังไม่ถงึ ห้วงเวลา
ในการดาเนินการ
ตามรอบปฏิทิน
การดาเนินงาน
ของกรอบ SEANF
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3.3 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ/กิจกรรม การดาเนินการในกรอบ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(ประเภท ก.) ประมาณเดือน เม.ย. - ก.ค. 62
จานวน 1 ครั้ง ครั้งละ 168,800 บาท

งบประมาณ
(บาท)
168,800

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
เม.ย. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
ก.ค. 62
ส.ค. 62
ประสานงาน
ขออนุมัติ
เตรียมการด้าน
คณะผู้แทนเข้าร่วม จัดทาสรุปผล
ผู้จัดการประชุม
องค์ประกอบ
สารัตถะและเอกสาร การประชุมและ
การประชุมพร้อมกับ
เพื่อทราบกาหนดการ คณะผู้แทนที่เข้าร่วม ประกอบการประชุม แสดงบทบาท
นามติหรือ
ที่แน่นอน
การประชุม/
และมีส่วนร่วม
ผลการประชุม
งบประมาณและ
ในที่ประชุม
นาเรียนประธาน
การจัดการ
กสม. หรือ กสม.
ที่เกี่ยวกับการเดินทาง
ที่เกี่ยวข้อง
ของคณะผู้แทน

วัตถุประสงค์ เป็นการประชุมที่จัดโดยสมาชิก SEANF

ผลดาเนินการ

ตามประเด็นสาคัญ (priority issue) ของ SEANF เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ดรี ะหว่างกัน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

กลุ่มงานฯ พยายามติดต่อ
ประสานงาน และรักษา
สถานะความสัมพันธ์
และ/หรือ ความร่วมมือ
กับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ในภูมิภาค
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
และองค์กรภาคีอื่น
ในระดับภูมิภาค
อย่างสม่าเสมอ

P
ได้รับการประสานงานจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ เพือ่ เชิญเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือผู้แทนให้เข้าร่วมการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิทธิมนุษยชน
(Dialogue and Experience Sharing on Climate Change and Human Rights) เมื่อวันที่ 19 -20 พ.ย. 61
แต่ต่อมาผู้จดั การประชุมหารือ ได้แจ้งเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปเป็นช่วงต้นปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

28

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการในกรอบความร่วมมือ
ทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
คณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(AICHR)
กับสถาบันสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งบประมาณ 337,600 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

337,600

สรป. (กลุม่ งานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)

วัตถุประสงค์ เป็นการเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ
ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียนกับสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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งบประมาณ
(บาท)

4.1 การประชุมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน
ที่จัดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซียและกรุงจาการ์ตา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมจานวน 2 ครั้ง
(ม.ค. หรือ ก.พ. 62 และเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62)

ครั้งที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ประสานงาน
ผู้จัดการประชุม
เพื่อทราบ
กาหนดการ
ที่แน่นอน

ขออนุมัติ
เตรียมการด้าน
องค์ประกอบคณะ สารัตถะและเอกสาร
ผู้แทนที่เข้าร่วม
ประกอบการประชุม
การประชุม/
งบประมาณและ
การจัดการที่เกี่ยวกับ
การเดินทาง
ของคณะผู้แทน

ม.ค. 62

ม.ค. 62

(เม.ย. 62)

(เม.ย. 62)

เม.ย. 62
(ก.ค. 62)

ผลดาเนินการ
ม.ค. 62

คณะผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมและ
แสดงบทบาท
และมีส่วนร่วม
ในที่ประชุม

จัดทาสรุปผล
การประชุมพร้อมกับ
นามติหรือ
ผลการประชุม
นาเรียนประธาน
กสม. หรือ กสม.
ที่เกี่ยวข้อง

ก.พ. 62

มี.ค. 62

(พ.ค. 62)

(มิ.ย. 62)

(มิ.ย. 62)

เม.ย. 62

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

มิ.ย. 62

(ก.ค. 62)

(ส.ค. 62)

(ก.ย. 62)

(ก.ย. 62)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ปรับห้วงเวลาในการ
ดาเนินการ
เนือ่ งจากในระยะเวลา
ทีผ่ ่านมายังไม่ได้รับ
การประสานงาน
การประชุมทีจ่ ดั โดย AICHER

168,800
ยังไม่ถงึ ห้วงเวลา
ในการดาเนินการ
ตามรอบปฏิทิน
การดาเนินงาน
ของ AICHR

ครั้งที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)

168,800
ยังไม่ถงึ ห้วงเวลา
ในการดาเนินการ
ตามรอบปฏิทินการ
ดาเนินงานของ AICHR
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4.2 การประชุมร่วมกับ AICHR เกี่ยวกับ
การสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึง
ความยุติธรรม (AICHR Forum on Access
to Justice)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เข้าร่วม จานวน 2 คน และเจ้าหน้าที่
สานักงาน กสม. จานวน 6 คน

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ธ.ค. 61
ธ.ค. 61
ธ.ค. 61
ธ.ค. 61
ธ.ค.61 - ม.ค.62
(บาท)
ประสานงาน
ขออนุมัติ
เตรียมการด้าน
คณะผู้แทนเข้าร่วม จัดทาสรุปผล
ผู้จัดการประชุม
องค์ประกอบคณะ สารัตถะและเอกสาร การประชุมและ
การประชุมพร้อมกับ
เพื่อทราบ
ผู้แทนที่เข้าร่วม
ประกอบการประชุม แสดงบทบาท
นามติหรือ
กาหนดการ
การประชุม/
และมีส่วนร่วม
ผลการประชุม
ที่แน่นอน
งบประมาณและ
ในที่ประชุม
นาเรียนประธาน
การจัดการ
กสม. หรือ กสม.
ที่เกี่ยวกับการเดินทาง
ที่เกี่ยวข้อง
ของคณะผู้แทน

P

P

การประชุมครั้งนี้ มี กสม.

เจ้าหน้าทีท่ เี่ ข้าร่วม

ประกอบการประชุม

เข้าร่วม 2 คน ประกอบด้วย

การประชุมจากสานัก

ดังกล่าว

นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง

สิทธิมนุษยชนระหว่าง

และนางอังคณา นีละไพจิตร

ประเทศ ได้จดั ทา

ความยุตธิ รรม (AICHR

มีเจ้าหน้าที่สานักสิทธิมนุษยชน

สรุปผลการประชุม

Forum on Access to

ระหว่างประเทศ เข้าร่วม 2 คน

เพือ่ นากราบเรียน

Justice) ระหว่างวันที่

ได้แก่ นายพรชัย น้อยบ้านโง้ง

ประธาน กสม.

17 - 18 ธันวาคม 2561

และนางสาวอณิชภัทร สิทธิดารงค์

เพือ่ ทราบต่อไป

ณ โรงแรมนารายณ์
กรุงเทพฯ โดยมี
คณะกรรมการ

และมีเจ้าหน้าที่จากสานักคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

และรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

เข้าร่วม จานวน 2 คน

เข้าร่วมการประชุม รวม 6 คน

และเจ้าหน้าที่

ในช่วงท้ายของการประชุม

สานักงาน กสม.

นางอังคณา นีละไพจิตร (กสม.)

จานวน 6 คน

ทาหน้าที่เป็นวิทยากรในหัวข้อเกีย่ วกับ

เข้าร่วมการประชุม
กับ AICHR เกีย่ วกับ
การสัมมนาของ AICHR ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
18 ธันวาคม
ว่17าด้-วยการเข้
าถึง 2561

ข้อเสนอแนะ

P

มีการเตรียมเอกสาร

ได้มกี ารประสานงาน

ได้มกี ารขออนุมตั ิ

ผลดาเนินการ
P

ปัญหาอุปสรรค

สิทธิมนุษยชนและสานักเฝ้าระวัง

แนวทางในการดาเนินการในอนาคต
(way forwards)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
รวมทัง้ ผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทัว่ ถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทีค่ รอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย
และกระบวนการทีห่ ลากหลายและเหมาะสม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กร
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2561
งบประมาณ 455,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
455,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
เม.ย 61
พ.ค. 61
ส.ค. 61
ต.ค. 61
มี.ค. 62
(บาท)
255,000 เสนอแต่งตั้ง
กาหนดเนื้อหา
จัดเตรียมความพร้อม ดาเนินการ
สรุปผล
คณะอนุกรรมการ ในการดาเนินงาน
ในการดาเนินกิจกรรม จัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรม
และประเมินผล
การจัดกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สสค. (กลุม่ งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

P

P

ผลดาเนินการ
P

P

P
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล
10 ธันวาคม ประจาปี 2561
งบประมาณ 1,700,000 บาท
สสค. (กลุม่ งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

จัดขึน้ เมือ่ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB ชัน้ 4

งบประมาณ
(บาท)
1,700,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ก.ย. 61
ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
มี.ค. 62
(บาท)
1,250,000 กาหนดแผนงาน
จัดทาโครงการ
จัดเตรียมความพร้อม ดาเนินการ
สรุปผล
และเสนอขอ
ในการดาเนินกิจกรรม จัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรม
อนุมัติโครงการ
และประเมินผล
การจัดกิจกรรม

P

P

ผลดาเนินการ
P

P

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

P

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน
ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
งบประมาณ 650,000 บาท
สสค. (กลุม่ งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

งบประมาณ
(บาท)
650,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
มี.ค. 62
มี.ค. 62
มี.ค. 62
เม.ย.-มิ.ย. 62
ก.ค. 62
(บาท)
ดาเนินการจัดทาแนวทาง มีความร่วมมือ
220,000 จัดทาแผน
รวบรวมข้อมูล
จัดทาสรุปผล
ด้านการส่งเสริม
(เงินยืม)
การปฏิบัติงาน
และเสนอโครงการ และหลักสูตร
การดาเนินงาน
สิ
ท
ธิ
ม
นุ
ษ
ยชน
สิ
ท
ธิ
ม
นุ
ษ
ยชนร่
ว
มกั
บ
และประชุมหารือ ต่อเลขาธิการ กสม.
ต่อผู้บริหาร
เพือ่ การสร้างเสริม
กลุ่มเป้าหมาย
กับหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา
สิทธิมนุษยชน
ทีห่ ลากหลาย
ที่เกี่ยวข้อง
อนุมัติโครงการ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ในกลุ่มเป้าหมาย
ทีห่ ลากหลาย

"ปรับใหม่เป็น"
"ปรับใหม่เป็น"
ดาเนินการจัดประชุม มีร่างคู่มือการสอน
จัดทาร่างคู่มือ
สิทธิมนุษยชน
การสอนสิทธิมนุษยชน
ในโรงเรียน ดาเนินการ
จัดสัมมนาธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน

P

P

(ธ.ค. 61)

(ม.ค. 62)

ผลดาเนินการ
P
(มี.ค. - มิ.ย. 62)
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ - บาท
สสค. (กลุม่ งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

งบประมาณ
(บาท)
รองบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
มี.ค. 62
เม.ย. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
ก.ค. 62
จัดทาแผน
ดาเนินการ
เสนอโครงการ
ดาเนินการ
จัดทาสรุปผล
การปฏิบัติงาน
ประชุมหารือ
ต่อเลขาธิการ กสม. ตามกระบวนการ
การดาเนินงาน
และงบประมาณ
เพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อออกแบบและ
ต่อผู้บริหารและ กสม.
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โครงการและ
พัฒนาเครื่องมือ
งบประมาณ
เพื่อการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
(มิ.ย. 62)

(มิ.ย. 62)

(ก.ค. 62)

(ก.ค.-ส.ค. 62)

(ก.ย. 62)
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5. โครงการประกวดนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 230,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
230,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
มี.ค. 62
เม.ย. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
ก.ค. 62
เสนอตั้งคณะทางาน กาหนดเนื้อหา
ประกาศรับสมัคร
ดาเนินการตัดสิน
ประกาศผลการตัดสิน
ในการดาเนินงาน
การประกวด
การประกวด
และสรุปผล
การจัดกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สสค. (กลุม่ งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

ผลดาเนินการ
P

P
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6. โครงการสร้างเสริมความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง
(Human Rights Executive Program)
งบประมาณ 4,900,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
4,900,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
มี.ค.-พ.ค. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
(บาท)
4,860,000 กาหนดแผนงาน
คัดเลือกผู้เข้ารับ
ดาเนินการอบรม
ตรวจรับ
สรุปผล
การอบรม 8 มี.ค. 62
การจัดจ้างอบรม
การจัดโครงการ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สสค. (กลุม่ งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

P

P
(มี.ค. 62)

ผลดาเนินการ
P
(มี.ค.-ก.ย. 62)

(ก.ย. 62)

(ก.ย. 62)
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
7. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
งบประมาณ 494,200 บาท
(งบบูรณาการ)
สคส. (กลุม่ งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3)

กิจกรรม : จัดทาคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษา
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 2,000 เล่ม

งบประมาณ
(บาท)
494,200

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
พ.ย. 61
พ.ย. 61
ธ.ค.61 - มี.ค.62
เม.ย.-ส.ค. 62
ส.ค.-ก.ย. 62
เสนอโครงการ
การจัดเวทีการประชุม การดาเนินงานจัดทา การเผยแพร่ไปยัง
การแต่งตั้ง
ต่อเลขาธิการ กสม. คณะทางาน
หารือหน่วยงาน
ต้นฉบับและดาเนิน ภาคส่วนต่าง ๆ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดประชุม
และผู้เกี่ยวข้อง
การจ้างออกแบบ
โครงการ
และพิมพ์หนังสือ
เพื่อศึกษาข้อมูล
สาหรับการจัดทา
ร่างคู่มือ
ผลดาเนินการ
P
P
P

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ : ขณะนี้อยูร่ ะหว่างแต่งตั้งคณะทางานและจัดประชุมเพือ่ ศึกษาข้อมูลสาหรับการจัดทาร่างคู่มือ โดยอาจจะมีการจัดจ้างเอกชนดาเนินการในส่วนของการจัดพิมพ์คู่มือ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม
และประกาศเกียรติยศ "ผู้หญิงนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน" ประจาปี 2562
งบประมาณ 491,000 บาท
สคส. (กลุม่ งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 5)

จัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
(บาท)
491,000
งบเดิมขอไป
541,000
สานักคุ้มครองฯ
ดาเนินการขอคืน
เงินงบประมาณ
ตามบันทึก ที่
สม 0003/367
ลงวันที่ 8 ก.พ. 62
ในส่วนทีเ่ ป็น
ค่าใช้จา่ ยในการ
จัดทาสื่อ สิ่งพิมพ์
สรุปหลังจากการ
สัมมนา
(ค่าออกแบบรูปเล่ม
และอาร์ตเวิร์ค
การจัดงาน
ในรูปแบบไฟล์
ต้นฉบับ)
จานวนเงิน
50,000 บาท
คงเหลือจานวนเงิน
491,000 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ต.ค. 61
พ.ย.-ธ.ค. 61
มี.ค. 62
เม.ย.-พ.ค. 62
มิ.ย. 62
(บาท)
485,000 จัดทาแผน
เสนอโครงการ
จัดงานและ
จัดทาสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผล
(ยอดจากคลัง) การปฏิบัติงาน
ต่อเลขาธิการ กสม. จัดการประชุม
การดาเนินงาน
การจัดงาน เสนอต่อ
และการเบิกจ่าย
เพื่อพิจารณา
หรือการสัมมนา
เลขาธิการ กสม.
งบประมาณ
อนุมัติโครงการ
ตามแผนการ
และหรือ กสม.
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

P

P

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
P
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กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทีส่ าคัญ
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล
ที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์กรเครือข่ายศูนย์ศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
(ไม่ใช้งบประมาณ)
สฝป.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

(ไม่ใช้งบประมาณ)

(ไม่ใช้งบประมาณ)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค. 61
ต.ค. 61
ต.ค. 61
พ.ย. 61
พ.ย. 61
ศึกษาและวิเคราะห์ ศึกษาและวิเคราะห์ คัดเลือกโปรแกรม
ทดสอบการเชื่อมโยง เชื่อมโยงข้อมูล
แนวทางการเชื่อมโยง เทคโนโลยีที่จะ
ที่นามาใช้ในการ
ข้อมูลกับแหล่งข้อมูล ที่ต้องการ
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ นามาใช้พัฒนา
เชื่อมโยงข้อมูล
ภายนอกผ่าน
กับแหล่งข้อมูล
การทารายงาน
ตัวอย่างโปรแกรม
เทคโนโลยีฯ Rss Feed ภายนอกที่ให้บริการ
ประเมินสถานการณ์
และฝึกอบรม
สิทธิมนุษยชนของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สานักงาน กสม.

ปัญหาอุปสรรค
เนือ่ งจากโครงการ
พัฒนาระบบงาน
และฐานข้อมูลทีเ่ ชื่อมโยง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
องค์กรเครือข่าย
ศูนย์ศึกษาเพือ่ เฝ้าระวัง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
จาเป็นต้องใช้นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบลาออก
ขณะนีย้ งั ไม่สามารถ

ข้อเสนอแนะ
เห็นว่าโครงการนี้
อาจไม่จาเป็น
ทีจ่ ะต้องดาเนินการ
ต่อเนือ่ งจากช่องทาง
การสืบค้นข้อมูล
ในปัจจุบัน
ก็สามารถสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลภายนอก
ได้อยูแ่ ล้ว จึงไม่จาเป็น
ต้องดาเนินการ
ในเป้าหมายที่ 5

หาผู้รับผิดชอบแทนได้

ผลดาเนินการ
P

P

P

จึงยังไม่อาจดาเนินการ

P

ต่อได้
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กลยุทธ์ที่ 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมการใช้บริการ
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน กสม.
งบประมาณ 140,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

140,000

สดส. (กลุม่ งานสารนิเทศ)

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้
สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และความรู้ด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

20,000

ต.ค. 61
จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ต.ค. 61
เสนอโครงการ
ต่อเลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ

ม.ค. 62
ดาเนินโครงการอบรม
ตามแผน
การปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ม.ค. 62
ก.พ. 62
ดาเนินโครงการอบรม จัดทารายงานสรุปผล
ตามแผน
การอบรม เสนอต่อ
การปฏิบัติงาน
เลขาธิการ กสม.
แล้วเสร็จ

ผลดาเนินการ
P

P
(พ.ค. 62)

จัดทาแผนการปฏิบัตงิ าน ขออนุมตั ใิ นหลักการ
และการเบิกจ่าย

โครงการส่งเสริม

คาดว่าจะดาเนินการ

งบประมาณ

การใช้บริการ

จัดอบรมการเขียน

ร่วมกับเจ้าหน้าที่

ศูนย์สารสนเทศฯ

อ้างอิงทางวิชาการ

ศูนย์สารสนเทศฯ

(ตามหนังสือ สวก

ของสานักงาน กสม.

ที่ สม 0004/768

ประมาณเดือนพฤษภาคม

ลงวันที่ 11 ต.ค. 61)

2562

(พ.ค. 62)

(พ.ค. 62)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

41

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งบประมาณ
(บาท)
40,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค. 61
ธ.ค. 61
เม.ย. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
จัดทาแผนและ
จัดเตรียมหัวข้อ
เสนอโครงการต่อ
ดาเนินการ
จัดทารายงานสรุปผล
การเบิกจ่าย
การจัดสัมมนา/
เลขาธิการ กสม.
การจัดสัมมนา/
การจัดสัมมนา/
งบประมาณ
เสวนาวิชาการ
เพื่อพิจารณา
เสวนาวิชาการ
เสวนาวิชาการ
การจัดสัมมนา/
และติดต่อ
อนุมัติโครงการ
ด้านห้องสมุดแล้วเสร็จ ด้านห้องสมุดเสนอต่อ
เสวนาวิชาการ
ประสานงานวิทยากร
เลขาธิการ กสม.
ด้านห้องสมุด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
P
จัดทาแผน

อยูร่ ะหว่างการจัดเตรียม

การปฏิบัตงิ านและ

หัวข้อการจัดสัมมนาฯ

(มี.ค. 62)

(มี.ค. 62)

(พ.ค. 62)

การเบิกจ่ายงบประมาณ และคาดว่าจะดาเนินการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่

จัดสัมมนาประมาณ

ศูนย์สารสนเทศฯ

เดือนพฤษภาคม 2562

และขออนุมตั ิ
ในหลักการโครงการ
ส่งเสริมการใช้บริการ
ศูนย์สารสนเทศฯ
(ตามหนังสือ สวก
ที่ สม 0004/768
ลงวันที่ 11 ต.ค. 61)
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

งบประมาณ
(บาท)
80,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค. 61
ม.ค. 62
มี.ค. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
จัดทาแผน
เสนอโครงการ
ดาเนินการจัดจ้าง
ผู้รับจ้างดาเนินการ ศูนย์สารสนเทศฯ
การปฏิบัติงาน
ต่อเลขาธิการ กสม. ปรับปรุงพื้นที่
ส่งมอบงานและ
มีพื้นที่ให้บริการ
และการเบิกจ่าย
เพื่อพิจารณา
ให้บริการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
งบประมาณ
ขอบเขตงานจ้าง
มัลติมีเดีย
ตรวจรับสามารถ
ที่พร้อมให้บริการ
ดาเนินการตรวจรับได้

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
P
จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ศูนย์สารสนเทศฯ
และขออนุมัติ
ในหลักการโครงการ
ส่งเสริมการใช้บริการ
ศูนย์สารสนเทศฯ
(ตามหนังสือ สวก
ที่ สม 0004/768
ลงวันที่ 11 ต.ค. 61)

อยูร่ ะหว่าง
การหาแนวทางในการ
ปรับปรุงพืน้ ที่ให้บริการ
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

(ม.ค. 62)

(มี.ค. 62)

(มี.ค. 62)
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุ
สิทธิมนุษยชน ของสานักงาน กสม.
งบประมาณ 250,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

250,000

สดส. (กลุม่ งานสารนิเทศ)

กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างเอกชนดาเนินการ
ศึกษาประวัติการดาเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3
(ส่งมอบงานทัง้ หมด 4 งวด)

250,000

250,000

ต.ค. 61
จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

P

พ.ย. 61
เสนอโครงการ
ต่อเลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอบเขตงานจ้าง

P

พ.ย. 61
ดาเนินการจัดจ้าง
เอกชนดาเนินการ
ศึกษาประวัติ
การดาเนินงาน
ของ กสม. ชุดที่ 3

ส.ค. 62
ผู้รับจ้างดาเนินการ
ส่งมอบงานและ
คณะกรรมการ
ตรวจรับสามารถ
ดาเนินการตรวจรับได้

ก.ย. 62
หอจดหมายเหตุฯ
มีประวัติ
การดาเนินงาน
ของ กสม. ชุดที่ 3

ผลดาเนินการ
P

จัดทาแผน

เสนอโครงการศึกษา

ดาเนินการจัดจ้าง

- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

การปฏิบัตงิ าน

ประวัตกิ ารดาเนินงาน

เอกชนดาเนินการศึกษา

งวดที่ 1 เมือ่ วันที่

และการเบิกจ่าย

ของ กสม. ชุดที่ 3

ประวัตกิ ารดาเนินงาน

25 ธ.ค. 61

งบประมาณ

(ตามหนังสือ สวก ที่

ของ กสม. ชุดที่ 3

(อยูร่ ะหว่างตรวจรับงาน)

และขออนุมตั ิ

สม 0004/820

(ตามหนังสือ สวก ที่

- ผู้รับจ้างดาเนินงาน

ในหลักการโครงการ

ลงวันที่ 5 พ.ย. 61)

สม 0004/861

งวดที่ 2

พัฒนางานเอกสาร

และขออนุมตั แิ ต่งตัง้

ลงวันที่ 20 พ.ย. 61

จดหมายเหตุของ

ผู้จดั ทา ToR (ตามหนังสือ

สานักงาน กสม.

สวก ที่ สม 0004/771

(ตามหนังสือ สวก ที่

ลงวันที่ 16 ต.ค. 61)

สม 0004/764
ลงวันที่ 10 ต.ค. 61)
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 การจัดจ้างเอกชนดาเนินการ
จัดทาสื่อวีดิทัศน์ประวัติจากคาบอกเล่า
ของ กสม. ชุดที่ 3

งบประมาณ
(บาท)
รองบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค. 61
พ.ค. 62
พ.ค. 62
ส.ค. 62
ก.ย. 62
จัดทาแผน
เสนอโครงการ
ดาเนินการจัดจ้าง
ผู้รับจ้างดาเนินการ หอจดหมายเหตุฯ
การปฏิบัติงาน
ต่อเลขาธิการ กสม. เอกชนดาเนินการ
ส่งมอบงานและ
มีสื่อวีดิทัศน์ประวัติ
และการเบิกจ่าย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดทาสื่อวีดิทัศน์
คณะกรรมการ
จากคาบอกเล่า
งบประมาณ
ขอบเขตงานจ้าง
ประวัติจากคาบอกเล่า ตรวจรับสามารถ
ของ กสม. ชุดที่ 3
ของ กสม. ชุดที่ 3
ดาเนินการตรวจรับได้

ผลดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินโครงการ
ดังกล่าว
จะเริ่มดาเนินการ
ภายหลังการส่งมอบ
งานงวดที่ 2
โครงการศึกษาประวัติ
การดาเนินงาน
ของ กสม. ชุดที่ 3

P
จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ
และขออนุมัติ
ในหลักการโครงการ
พัฒนางานเอกสาร
จดหมายเหตุของ
สานักงาน กสม.
(ตามหนังสือ สวก
ที่ สม 0004/764
ลงวันที่ 10 ต.ค. 61)

การดาเนินโครงการ
ดังกล่าวจะเริ่ม
ดาเนินการภายหลัง
การส่งมอบงานงวดที่ 2
โครงการศึกษาประวัติ
การดาเนินงาน
ของ กสม. ชุดที่ 3
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กลยุทธ์ที่ 4.4 : พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้
สิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
งบประมาณ 500,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
500,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ธ.ค.61 - ก.ย.62
ม.ค.-ก.ย. 62
ก.ย. 62
(บาท)
7,704
กาหนดประเด็น
เสนอโครงการ
ดาเนินโครงการ
ประเมินผล
สรุปผลโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
เลขาธิการฯ กสม. ตามแผนการ
การดาเนินโครงการ และเสนอต่อ
และจัดทาโครงการ อนุมัติโครงการ
ดาเนินงานที่กาหนดไว้
ผู้บังคับบัญชา

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สสค. (กลุม่ งานสือ่ สารองค์กร)

P

P

ผลดาเนินการ
P
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
งบประมาณ 900,000 บาท
สสค. (กลุม่ งานสือ่ สารองค์กร)

งบประมาณ
(บาท)
900,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ธ.ค.61 - ก.ย.62
ม.ค.-ก.ย. 62
ก.ย. 62
(บาท)
กาหนดรายละเอียด
เผยแพร่สื่อดิจทิ ัล
27,000
กาหนดประเด็น
เสนอโครงการ
ติดตามประเมินผล
ผ่านช่องทางออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย
เลขาธิการฯ กสม. คุณลักษณะ และ
การดาเนินโครงการ
ด
าเนิ
น
การจั
ด
จ้
า
ง
ต่
า
ง
ๆ
ของส
านั
ก
งาน
กสม.
และจัดทาโครงการ อนุมัติโครงการ
และจัดทารายงาน
เอกชนดาเนินการผลิต
สรุปโครงการ
และเสนอต่อ
เลขาธิการ กสม.
"ปรับใหม่เป็น"
"ปรับใหม่เป็น"
1. จัดทาโครงการ
1. ดาเนินการโครงการ
ประกวดคลิปสั้น
ประกวดคลิปสั้น
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 2. เผยแพร่สื่อดิจิทัล
2. กาหนดรายละเอียด ผ่านช่องทาง
และคุณลักษณะ
ออนไลน์ต่าง ๆ
การจัดจ้างเอกชน
ของสานักงานฯ กสม.
ดาเนินการผลิต
Motion Graphic

P

P
(ม.ค. 62)

ผลดาเนินการ
P
(มี.ค.-ก.ย. 62)

(ม.ค.-ก.ย. 62)

(ก.ย. 62)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากได้รับมอบหมาย
ให้ดาเนินโครงการเพิม่
และทบทวนโครงการ
จึงทาให้ต้องใช้เวลา
ในการวางแผนนานขึ้น
ก่อนขออนุมัติโครงการ
1. การเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
สมาคมฟ้าสีรุ้ง จัดกิจกรรม
วิ่งการกุศลในโครงการ
"RAINBOE SKY OPEN
MIND RUN THAILAND
2019" วันที่ 19 มกราคม
พ.ศ. 2562
2. เลขาธิการฯ ให้ทบทวน
โครงการผลิตสื่อดิจทิ ัล
ส่งเสริมสิทธิฯ เผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์
เปลี่ยนเป็นประกวด
คลิปวีดิโอสั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

47

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "รวมกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"
งบประมาณ 100,000 บาท
สกม. (กลุม่ งานนิตกิ าร)

งบประมาณ
(บาท)
100,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ธ.ค. 61
ธ.ค. 61
ม.ค.-ก.พ. 62
มี.ค. 62
มี.ค. 62
จัดทาแผน
เสนอโครงการ
รวบรวมและตรวจสอบ จัดทาต้นฉบับ
จัดพิมพ์และเผยแพร่
การปฏิบัติงาน
ต่อเลขาธิการ กสม. กฎหมายและระเบียบ
หนังสือให้แก่กรรมการ
และการเบิกจ่าย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบประมาณ
ขอบเขตงานจ้าง
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

พิมพ์หนังสือจานวน 500 เล่ม
** คาดว่าจะดาเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ในไตรมาสสุดท้าย
เนื่องจากรอรวบรวมระเบียบ กสม. ให้ครบสมบูรณ์มากที่สุด **

P

P

ผลดาเนินการ
P

P
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.1 : ปรับปรุงกระบวนการทางานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)
- ไม่มโี ครงการ กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทางาน
เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กสม.
งบประมาณ 100,000 บาท
สกค. (กลุม่ งานอานวยการกิจการ กสม.)

งบประมาณ
(บาท)
266,440
งบเดิม 100,000
ขออนุมัติเพิ่มงบ
จานวนเงิน 166,440
รวมเป็นเงิน
266,440

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ธ.ค.61 - เม.ย.62
พ.ค.-มิ.ย. 62
พ.ค.-มิ.ย. 62
ก.ค.-ส.ค. 62
ก.ค.-ส.ค. 62
เตรียมข้อมูล
เขียนโครงการ
ขออนุมัติโครงการ
ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย
และวางแผน
จัดหาสถานที่
และงบประมาณ
จัดโครงการสัมมนา ได้เข้ารับการสัมมนา
ดาเนินโครงการ
และประสานวิทยากร ดาเนินการ
และได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและ
เสริมสร้างสมรรถนะ

P

P

(ธ.ค.61 - ม.ค.62)

(ก.พ.-มี.ค. 62)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
P
(เม.ย.-พ.ค. 62)

(มิ.ย. 62)

(ก.ค.-ส.ค. 62)

ได้รับอนุมตั โิ ครงการ
และงบประมาณแล้ว
เมือ่ วันที่ 14 มี.ค. 62
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ"
งบประมาณ 65,000 บาท
สบก. (กลุม่ งานพัสดุ)

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ” เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเสวนา ชัน้ 6
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณ
(บาท)
65,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ม.ค. 62
ม.ค.-ก.พ. 62
ก.พ.-มี.ค. 62
ก.พ.-มี.ค. 62
มี.ค. 62
(บาท)
49,004.20 ศึกษารวบรวมข้อมูล เสนอโครงการ
แจ้งกาหนดการ
ดาเนินการ
สรุปผลการฝึกอบรม
ขอคืนเงินงบประมาณ เพื่อประกอบ
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม
จัดฝึกอบรม
ตามบันทึกที่
การจัดทาโครงการ พร้อมได้รับอนุมัติ
สม 0001/527 ฝึกอบรม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ลงวันที่ 26 ก.พ. 62
จานวนเงิน 15,995.80

P

P
(ม.ค.)

ผลดาเนินการ
P
(ม.ค.)

P

P

(ก.พ.)

(ก.พ.)
ตามหนังสือที่ สม 0001/506
ลงวันที่ 25 ก.พ. 62
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการสัมมนา "การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สาหรับเจ้าหน้าที่สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบประมาณ 53,000 บาท
สบก. (กลุม่ งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล)

จัดโครงการสัมมนา “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบสาหรับเจ้าหน้าที่
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”
เมือ่ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องเสวนา ชัน้ 6 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณ
(บาท)
53,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ต.ค.-พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ธ.ค. 61
ธ.ค.61 - ม.ค.62
ม.ค. 62
(บาท)
41,330
- รวบรวมข้อมูล
ประชุมเจ้าหน้าที่
จัดเตรียมการสัมมนา ดาเนินการจัดสัมมนา ประเมินผลโครงการ
ขอคืนเงินงบประมาณ และความจาเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดต่อวิทยากรสถานที่
และรายงานผล
ตามบันทึกที่
ในการสัมมนา
เอกสารและอุปกรณ์
การดาเนินการ
สม 0001/515
- กาหนดหลักสูตร
ต่าง ๆ
ตามโครงการ
ลงวันที่ 26 ก.พ. 62 สัมมนา
จานวนเงิน 11,670 - เสนอขออนุมัติ
โครงการ

P

P

ผลดาเนินการ
P
(ม.ค. 62)

P

P

(ก.พ. 62)

(มี.ค. 62)
รายงานผลการดาเนินการ
เมือ่ วันที่ 6 มี.ค. 62

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการ
องค์กรอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
งบประมาณ 236,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

236,000

สบก. (กลุม่ งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร)

พ.ย. 61
4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาองค์กร
: การสร้างค่านิยมองค์กร
งบประมาณ 236,000 บาท

236,000

แต่งตั้งคณะทางานฯ
การสร้างค่านิยม
องค์กร

ธ.ค. 61
ประชุมคณะทางานฯ
เพือ่ กาหนดขั้นตอน
การดาเนินงาน

"ปรับใหม่เป็น"
"ปรับใหม่เป็น"
(พ.ย. 61)
(ก.พ. 62)
สรุปค่านิยมร่วม
เสนอร่างหลักการ
ขององค์กร
ดาเนินงานต่อ
จากการสัมมนา
เลขาธิการ
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาองค์กร
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ม.ค. 62

ก.พ. 62

มี.ค. 62

ประชุมคณะทางานฯ จัดสัมมนา
เพือ่ กาหนดร่างค่านิยม เชิงปฏิบัติการ
องค์กร
เพือ่ สร้างค่านิยม
องค์กร

เสนอรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ค่านิยมร่วมของ
สานักงาน กสม.
ต่อเลขาธิการ กสม.

"ปรับใหม่เป็น"
"ปรับใหม่เป็น"
(เม.ย. 62)
(เม.ย.-มิ.ย. 62)
จัดทาแผนการ
ขับเคลื่อน
ดาเนินงานเสริมสร้าง การดาเนินงาน
ค่านิยมองค์กรของ ตามแผน
คณะทางานร่วม

"ปรับใหม่เป็น"
(ก.ค. 62)
เสนอรายงานผล
การขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
ตามแผน
ต่อคณะทางานร่วม

หมายเหตุ : มีการ
ปรับรายละเอียดและ
แผนการดาเนินโครงการ
จึงมีความจาเป็น
ต้องขอปรับเป้าหมาย
และระยะเวลาดาเนินการ
ในแต่ละระดับ

ผลดาเนินการ
P

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
P
เลขาธิการให้ความเห็นชอบ รับสมัครคณะทางานร่วม
ในหลักการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการ
องค์กรอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
งบประมาณ 236,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

236,000

สบก. (กลุม่ งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร)

4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
งบประมาณ - บาท

รองบประมาณ

ต.ค.-ธ.ค. 61
กาหนดแผน
การดาเนินการ

ม.ค.-ก.พ. 62
จัดทาร่างโครงการ
ตารางกิจกรรม
และงบประมาณ

ก.พ.-เม.ย. 62
เม.ย.-พ.ค. 62
ขออนุมัติจัดโครงการ ดาเนินการ
และประสาน
จัดโครงการ
ด้านการเตรียมการ

เม.ย.-พ.ค. 62
สรุปผลการดาเนินการ โครงการยังอยู่ระหว่าง
รอรับการจัดสรร
งบประมาณ

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะและ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สานักงาน กสม.
งบประมาณ 1,589,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1,589,000

สบก. (กลุม่ งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร)

ธ.ค.61 - ม.ค.62
5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2
งบประมาณ 789,000 บาท

789,000

ม.ค.-มี.ค. 62

เม.ย. 62

มิ.ย.-ก.ค. 62

ส.ค. 62

1. สร้างแนวคาถาม 1. สรุปข้อคิดเห็น
ขออนุมัติหลักสูตร
และเลือกกลุ่มตัวอย่าง เสนอขอความเห็นชอบ และวิธดี าเนินการ
2. จัดประชุม
2. จัดทาร่างหลักสูตร
Focus Group

ดาเนินการจัดฝึกอบรม สรุปผลการฝึกอบรม

"ปรับใหม่เป็น"
ธ.ค.61 - ม.ค.62
ทบทวนผล
การดาเนินการ
จัดฝึกอบรมรุ่นที่ 1
เพื่อเป็นข้อมูล
การพัฒนาหลักสูตร

"ปรับใหม่เป็น"
พ.ค.-ส.ค. 62
ขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
ฝึกอบรมหลักสูตร
พนักงานเจ้าหน้าที่
รุ่นที่ 2

P

"ปรับใหม่เป็น"
ก.พ.-มี.ค. 62
จัดทาร่างแนวทาง
การเตรียม
ความพร้อมในการ
พัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรม
พนักงานเจ้าหน้าที่
รุ่นที่ 2

P

"ปรับใหม่เป็น"
เม.ย.-พ.ค. 62
เสนอเลขาธิการ กสม.
ให้ความเห็นชอบต่อ
แนวทางการเตรียม
ความพร้อมในการ
พัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2
ผลดาเนินการ
P

"ปรับใหม่เป็น"
ส.ค.-ก.ย. 62
สรุปผล
การดาเนินงาน
ฝึกอบรม

หมายเหตุ : มีการปรับ
รายละเอียดและ
แผนการดาเนินโครงการ
จึงมีความจาเป็น
ต้องขอปรับเป้าหมาย
และระยะเวลาดาเนินการ
ในแต่ละระดับ

ดาเนินการจัดประชุม
สนทนากลุ่มแบบเจาะจง
(Focus Group
Discussion)
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน "ปลุกพลังความสาเร็จ"
งบประมาณ 64,400 บาท

งบประมาณ
(บาท)
64,400

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
มี.ค. 62
มี.ค. 62
มี.ค. 62
เม.ย.-ส.ค. 62
ก.ย. 62
กาหนดแผน
จัดทาร่างโครงการ ขออนุมัติจัดโครงการ ดาเนินการ
สรุปผลการดาเนินการ
การดาเนินการ
ตารางกิจกรรม
และประสาน
จัดโครงการ
และงบประมาณ
ด้านการเตรียมการ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ได้รับแจ้งผลการอนุมตั ิ ตามหนังสือ สกค. ที่ สม 0002/303
ลงวันที่ 26 มี.ค. 62
2. โครงการนี้ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร

P

5.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคลากร สานักงาน กสม.
งบประมาณ - บาท

รองบประมาณ

(ระบุเดือน)
กาหนดแผน
การฝึกอบรม

P
(ระบุเดือน)
สารวจรายชื่อ
กลุ่มเป้าหมาย

ผลดาเนินการ
P
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
ขออนุมัติจัดโครงการ ดาเนินการ
และประสาน
จัดฝึกอบรม
ด้านการเตรียมการ

(ระบุเดือน)
สรุปผลการฝึกอบรม

ผลดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
สานักบริหารกลางจึงได้ทบทวนพิจารณาถึงความจาเป็น และความสาคัญเร่งด่วนของการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรของสานักงาน กสม. โดยเห็นควรยกเลิกการดาเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษฯ ไปก่อน
เพือ่ ให้สอดคล้องตามกรอบระยะเวลาและงบประมาณดาเนินการ
ตามหนังสือ สม 0001/891 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตร
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
งบประมาณ 800,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
1,085,000
งบเดิม 800,000
ขออนุมัติเพิ่มงบ
ตามบันทึกที่
สม 0001/430
ลงวันที่ 13 ก.พ. 62
จานวนเงิน 285,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(บาท)
781,110 พิจารณา
เสนอเลขาธิการฯ
ยื่นใบสมัคร
เสนอผลการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือก
และแจ้งเวียน
พิจารณาคัดเลือก/ และติดตามผล
ให้เลขาธิการฯ ทราบ ให้ผู้สมัครของ
หลักสูตรอบรม
อนุมัติ และแจ้งผล การคัดเลือก
และขออนุมัติ
สานักงาน กสม. ทราบ
การพิจารณา
ให้เข้าอบรม
และติดตามรายงาน
ให้ผู้สมัครทราบ
ผลการฝึกอบรม
(กรณีที่ใช้งบประมาณ)
ผลดาเนินการ

1. ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน (ปรม.)

240,000

120,000

(ส.ค. 61)

(ส.ค. 61)

(ส.ค.-ก.ย. 61)

(ก.ย. 61)

(ก.ย. 61)

(ค่าธรรมเนียม

(อยูร่ ะหว่างอบรม)

P

P

P

P

P

2,990

(ต.ค. 61)

(ต.ค.- พ.ย. 61)

(พ.ย. 61)

P
(ได้รับหนังสือจากสานัก

P

P
ผู้ได้รับอนุมตั ดิ าเนินการสมัครเข้าอบรมด้วยตนเอง

120,000

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าอบรมดาเนินการ
ขออนุมตั แิ ละสมัครเข้ารับ
การอบรมด้วยตนเอง
โดยไม่ผ่านการดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนการส่งบุคลากร
อบรมกับหน่วยงานภายนอก
และใช้งบประมาณภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพ
โดยส่งอบรมภายนอก
(กพพ. รับผิดชอบ
งบประมาณดังกล่าว)

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

120,000)

2. สัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านการสื่อสารองค์กรยุคดิจทิ ัล

2,990

หลักสูตรกลยุทธ์การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ยคุ ใหม่และ
การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อหลากหลาย

โดยไม่มขี นั้ ตอนการคัดเลือกจากผู้จดั การสัมมนา

แจ้งความประสงค์
ส่งบุคคลากรเข้าอบรม)
3. หลักสูตรทักษะด้านดิจทิ ัลสาหรับข้าราชการและบุคลากร

-

-

ภาครัฐทีเ่ ป็นผู้ปฏิบัตงิ านด้านนโยบายและงานวิชาการ

(ต.ค. 61)

(ต.ค. 61)

(ต.ค. 61)

(ต.ค. 61)

(ต.ค. 61)

P

P

P
(บุคลากรดาเนินการ

P

P

(Academic)

สมัครด้วยตนเอง
ทางระบบออนไลน์)
4. ประชุมวิชาการประจาปี 2561 เรื่อง เปลี่ยนมุมคิด

1,000

1,000

พลิกโฉมใหม่ - บริบทจากผู้ใช้หอ้ งสมุด

(ต.ค. 61)

(ต.ค. 61)

P

P

(ต.ค. 61)
P
(บุคลากรดาเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขนั้ ตอนการคัดเลือกจากผู้จัดการประชุม)

5. หลักสูตรการบริหารงานยุตธิ รรมระดับกลาง (ยธก.) รุ่นที่ 4

-

-

(ก.ย. 61)

(ก.ย. 61)

(ก.ย.-ต.ค. 61)

(ต.ค. 61)

(ต.ค. 61)

P

P

P

P

P
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
พิจารณาและ
แจ้งเวียนหลักสูตร
อบรม

เสนอเลขาธิการฯ
พิจารณาคัดเลือก/
อนุมัติ และแจ้งผล
การพิจารณา
ให้ผู้สมัครทราบ

ยื่นใบสมัคร
และติดตามผล
การคัดเลือก

เสนอผลการคัดเลือก
ให้เลขาธิการฯ ทราบ
และขออนุมัติ
ให้เข้าอบรม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

แจ้งผลการคัดเลือก
ให้ผู้สมัครของ
สานักงาน กสม. ทราบ
และติดตามรายงาน
ผลการฝึกอบรม
(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

ผลดาเนินการ
(ต.ค. 61)

(พ.ย. 61)

(พ.ย. 61)

P

P

P
(บุคลากรเข้ารับการอบรมโดยไม่มขี นั้ ตอนการคัดเลือก)

55,000

(ก.ย. 61)

(ก.ย.-ต.ค. 61)

(ต.ค.-พ.ย. 61)

(พ.ย. 61)

(พ.ย. 61)

-

-

P
(ต.ค. 61)

P
(พ.ย. 61)

P
(พ.ย. - ธ.ค. 61)

P
(ม.ค. 62)

P
(ม.ค. 62)

191,000

181,000

P
(ต.ค. 61)

P
(พ.ย. 61)

P
(พ.ย. - ธ.ค. 61)

P
(ธ.ค. 61)

P
(ธ.ค. 61)

(ค่าธรรมเนียม
180,000 ศึกษา
ดูงานต่างประเทศ
11,000)

อยูร่ ะหว่างอบรม

P

P

P

P

P

10. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารวิชาสถิตริ ะดับกลาง รุ่นที่ 35

-

-

(พ.ย. 61)

(พ.ย. 61)

(พ.ย. - ธ.ค. 61)

(ธ.ค. 61)

(ธ.ค. 61)

11. หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 6

-

-

P
(ธ.ค. 61)

P
(ธ.ค. 61)

P
(ธ.ค. 61)

P
(ม.ค. 62)

P
(ก.พ. 62)

P
(ธ.ค. 61)

P
(ธ.ค. 61 - ก.พ. 62)

P
(ม.ค. 62)

P
(ม.ค. 62)

6. การอบรม Preventing Election Violence in Asia :

-

-

Tools for Practitioners and Policymakers
7. หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับใช้ในการปฏิบัตงิ าน (ILC)
8. หลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม

55,000

การทุจริตระดับสูง" รุ่นที่ 10
9. หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6

12. หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง

-

-

P
(ธ.ค. 61)

13. Training Course for National Human Rights

-

-

P
(พ.ย. 61)

P
(พ.ย. 61)

P
(พ.ย. 61 - ม.ค. 62)

P
(ม.ค. 62)

P
(ม.ค. 62)

P

P

P

P

P

Institutions on International Human Rights Mechanisms
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
พิจารณาและ
แจ้งเวียนหลักสูตร
อบรม

เสนอเลขาธิการฯ
พิจารณาคัดเลือก/
อนุมัติ และแจ้งผล
การพิจารณา
ให้ผู้สมัครทราบ

ยื่นใบสมัคร
และติดตามผล
การคัดเลือก

เสนอผลการคัดเลือก
ให้เลขาธิการฯ ทราบ
และขออนุมัติ
ให้เข้าอบรม

แจ้งผลการคัดเลือก
ให้ผู้สมัครของ
สานักงาน กสม. ทราบ
และติดตามรายงาน
ผลการฝึกอบรม
(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

ผลดาเนินการ
14. การประชุมสามัญประจาปี 2561 หัวข้อ "การตาย

800

800

โทษประหารและจริยธรรม"

(ธ.ค. 61)

(ธ.ค. 61)

P

P

(ธ.ค. 61)
P

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าอบรมดาเนินการ
ขออนุมตั แิ ละสมัครเข้ารับ
การอบรมด้วยตนเอง
โดยไม่ผ่านการดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนการส่งบุคลากร
อบรมกับหน่วยงานภายนอก
และใช้งบประมาณภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพ
โดยส่งอบรมภายนอก
(กพพ. รับผิดชอบ
งบประมาณดังกล่าว)

(บุคลากรดาเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขนั้ ตอนการคัดเลือกจากผู้จัดการประชุม)

15. หลักสูตร "หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย" รุ่นที่ 7
(ผู้เข้าอบรมดาเนินการขออนุมตั แิ ละสมัครด้วยตนเอง)
16. หลักสูตรการวางรากฐานสังคมเปิด : สิทธิในการกาหนด
ชะตาชีวิตตนเองของปัจเจกบุคคล และการยอมรับความเห็น
ต่าง
ของผู้อนื่ (Foundation of Open Societies : Individual
Self-determination and Tolerance)
17. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง บทบาทหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

18. โครงการสัมมนาทางวิชาการประจาปี เรื่อง Data Science
: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21

17,440

(ธ.ค. 61)

(ธ.ค. 61)

P

P

17,440
(ผู้เข้าอบรมดาเนินการขออนุมตั แิ ละสมัครด้วยตนเอง)

14,700

1,200

14,700

1,200

(ม.ค. 62)

(ม.ค. 62)

(ม.ค. 62)

P
(ได้รับหนังสือจากสานัก
แจ้งความประสงค์ส่ง
บุคลากรเข้าอบรม

P

P

(ม.ค. 62)

(ม.ค. 62)

(ม.ค. 62)

P
(ได้รับหนังสือจากสานัก
แจ้งความประสงค์ส่ง
บุคลากรเข้าอบรม

P

P

(บุคลากรดาเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มขี นั้ ตอนการคัดเลือกจากผู้จดั อบรม)

(บุคลากรดาเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มขี นั้ ตอนการคัดเลือกจากผู้จดั อบรม)
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
พิจารณาและ
แจ้งเวียนหลักสูตร
อบรม

เสนอเลขาธิการฯ
พิจารณาคัดเลือก/
อนุมัติ และแจ้งผล
การพิจารณา
ให้ผู้สมัครทราบ

ยื่นใบสมัคร
และติดตามผล
การคัดเลือก

เสนอผลการคัดเลือก
ให้เลขาธิการฯ ทราบ
และขออนุมัติ
ให้เข้าอบรม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

แจ้งผลการคัดเลือก
ให้ผู้สมัครของ
สานักงาน กสม. ทราบ
และติดตามรายงาน
ผลการฝึกอบรม
(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

ผลดาเนินการ
19. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารระหว่างประเทศ
ชั้นสุง (AOCC)

285,000

20. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ในกระบวนการ
ยุตธิ รรม รุ่นที่ 4
21. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 47
22. หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพือ่ รองรับ

285,000

(ม.ค. 62)

(ม.ค. 62)

(ม.ค. 62)

(ก.พ. 62)

(ก.พ. 62)

-

-

P
(ม.ค. 62)

P
(ก.พ. 62)

P
(ก.พ. 62)

P
(ก.พ. 62)

P
(มี.ค. 62)

28,000

28,000

P
(ม.ค. 62)

P
(ม.ค. 62)

P
(ม.ค.-มี.ค. 62)

P
(มี.ค. 62)

P
(มี.ค. 62)

P
(ก.พ. 62)

P

P
(ก.พ. 62)

P

-

P
(ก.พ. 62)
P

P

-

ประเทศไทย 4.0
23. หลักสูตรด้านสถิตแิ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

(ม.ค. 62)

(ม.ค. 62)

(ม.ค.-ก.พ. 62)

(ก.พ. 62)

(มี.ค. 62)

P
(มี.ค. 62)

P
(มี.ค. 62)

P

-

P
(มี.ค. 62)

P

-

P
(มี.ค. 62)

P

-

P
(มี.ค. 62)
P

P

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข
รุ่นที่ 10
25. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ระดับกลาง รุ่นที่ 21

P
(บุคลากรดาเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มขี นั้ ตอนการคัดเลือกจากผู้จดั อบรม)

69,000

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
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กลยุทธ์ที่ 5.3 : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดการความรู้ในองค์กร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ 500,000 บาท
สบก. (กลุม่ งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร)

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค.-ธ.ค. 61
ม.ค.-ก.พ. 62
ก.พ.-เม.ย. 62
เม.ย.-พ.ค. 62
เม.ย.-พ.ค. 62

500,000

1. เขียนโครงการ

จัดเตรียมการติดต่อ

ดาเนินการ

ประเมินผลโครงการ

ประเมินผลโครงการ

งบเดิมขอไป
200,000
ขอรับการจัดสรร
งบประมาณ
เพิม่ เติม ตาม
บันทึกที่
สม 0001/508
ลงวันที่ 25 ก.พ.
62 จานวน
300,000
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
500,000

2. เสนอขออนุมตั ิ

วิทยากร เอกสาร

จัดโครงการฯ

และรายงานผลต่อ

และรายงานผลต่อ

โครงการ

สถานที่ ฯลฯ

เลขาธิการ กสม.

เลขาธิการ กสม.

ภายใน 15 วันทาการ

ภายใน 10 วันทาการ

"ปรับใหม่เป็น"
(ม.ค. 62)
หารือร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อกาหนดแผน
การจัดการความรู้
ในองค์กร ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2562

"ปรับใหม่เป็น"
"ปรับใหม่เป็น"
(ก.พ. 62)
(มี.ค. 62)
ขออนุมัติหลักการ จัดทา ToR
การดาเนินงาน
และจัดจ้างที่ปรึกษา
โครงการจัดการ
ความรู้ในองค์กร
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

"ปรับใหม่เป็น"
"ปรับใหม่เป็น"
(เม.ย.-ก.ย. 62)
(ก.ย. 62)
ที่ปรึกษา
ตรวจรับงานจ้าง
ดาเนินการตาม ToR ที่ปรึกษา

ผลดาเนินการ
P

P

เลขาธิการ กสม. ลงนาม

เลขาธิการ กสม.
ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการดาเนินโครงการ

ใน ToR เรียบร้อยแล้ว
และอยูร่ ะหว่าง
จัดจ้างทีป่ รึกษา

หมายเหตุ : มีการปรับรายละเอียดและแผนการดาเนินโครงการ จึงมีความจาเป็นต้องขอปรับเป้าหมายและระยะเวลาดาเนินการในแต่ละระดับ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การประเมินผลการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง"
งบประมาณ 51,600 บาท
นตส. (หน่วยตรวจสอบภายใน)

งบประมาณ
(บาท)
51,600

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
พ.ค. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย.-ก.ย. 62
จัดทาแผน
เสนอโครงการ
ดาเนินการโครงการ ดาเนินโครงการ
จัดทารายงาน
การปฏิบัติงาน
ต่อเลขาธิการ กสม. พัฒนาบุคลากร/
พัฒนาบุคลากร/
สรุปผลการฝึกอบรม
และการเบิกจ่าย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ การฝึกอบรมตามแผน การฝึกอบรม
เสนอต่อเลขาธิการ
งบประมาณ
โครงการ
การปฏิบัติงาน
ตามแผนการ
กสม.
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างจัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง" ให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
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กลยุทธ์ที่ 5.4 : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกากับดูแลของ กสม.
- ไม่มโี ครงการ กลยุทธ์ที่ 5.5 : พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
พร้อมอุปกรณ์และซอฟแวร์ สาหรับ
บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
งบประมาณปี 2562
งบประมาณ 3,000,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
3,000,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
พ.ย. 61
ธ.ค.61 - ม.ค.62
ก.พ.-มี.ค. 62
มิ.ย.-ก.ค. 62
ส.ค. 62
จัดทาแผน
เสนอโครงการ
ดาเนินการตาม
คณะกรรมการตรวจรับ รายงานผล
การปฏิบัติงาน
ต่อเลขาธิการ กสม. กระบวนการจัดจ้าง ดาเนินการตรวจรับ การติดตั้งระบบ
และการเบิกจ่าย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบพัสดุ
ตามระเบียบพัสดุ
และการใช้งาน
งบประมาณ
โครงการ
และทาสัญญาจ้าง
การถ่ายโอนข้อมูล
ต่อเลขาธิการ กสม.

สดส. (กลุม่ งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย)

ผลดาเนินการ
P

P

อยูร่ ะหว่างเสนอจ้าง
โดยวิธีการใหม่

เลขาธิการ กสม. อนุมตั ิ
ขอบเขตงาน (ToR) แล้ว
ตามหนังสือสานักดิจทิ ัล
สิทธิมนุษยชน
ที่ สม 0009/61
ลงวันที่ 18 ม.ค. 62

มีหนังสือถึงกลุ่มงานพัสดุ
เพือ่ ขอให้ดาเนินการจัด
จ้างตามหนังสือสานัก
ดิจทิ ัลสิทธิมนุษยชน
ที่ สม 0009/33
ลงวันที่ 24 ม.ค. 62

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เนือ่ งจากมีผู้ประชาพิจารณ์
ToR ทาให้คณะกรรมการ
ต้องทบทวน ToR
โดยคณะกรรมการพิจารณา
แล้วว่ามีความเห็นว่า
ต้องดาเนินการโดยวิธีคัดเลือก
จึงจะได้ครุภณ
ั ฑ์ทตี่ รง
ตามความต้องการ
ซึ่งขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
เสนอจ้างโดยวิธีการใหม่
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กสม.
(ไม่ใช้งบประมาณ)
สดส. (กลุม่ งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย)

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

(ไม่ใช้งบประมาณ)

(ไม่ใช้งบประมาณ)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค.-ธ.ค.61
ม.ค.-ก.พ. 62
มี.ค.-เม.ย. 62
พ.ค.-ก.ค. 62
ส.ค.-ก.ย. 62
จัดทาแผนและ
ระบุปัจจัยเสี่ยง/
สรุปผลการวิเคราะห์ สรุปผลการบริหาร
(ร่าง)
ทบทวนการระบุ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมิน
จัดการความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง/
จากแบบสอบถาม ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยี
ระบุปัจจัยเสี่ยง
ผู้ใช้งานภายใน
ด้านสารสนเทศ
สารสนเทศและ
องค์กรและจากการ และการสื่อสาร
การสื่อสาร
ตรวจสอบจุดอ่อน
ของสานักงาน กสม.
ของระบบ
(Vuinerability)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
P

P

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ทบทวน

วิเคราะห์ความเสี่ยง

การระบุปัจจัยเสี่ยง

ด้านโปรแกรมและ

ด้านระบบสารสนเทศ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์
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