รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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1. ที่มาของรายงาน
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้จัดทาขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อ 16 ที่กาหนดให้สานักงานจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการทุกหกเดือน
2. ข้อมูลพื้นฐาน
2.1 หน้าที่และอานาจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
เมื่อมี การประกาศใช้รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พุทธศั กราช 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 มีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และมีผลให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่
ในวัน ก่อนที่พระราชบั ญญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญนี้ใช้บั งคั บ พ้นจากต าแหน่ ง นับแต่วันที่พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
2.1.1 หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสถานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโ ดย
ไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิ ดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
3) เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เ กี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
6) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
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ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 มาตรา 27 บัญญัติว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 26 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่
และอานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
1) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษาวิจัย
และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลื อหรือ
เยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
2) ส่ งเสริ มและเผยแพร่ ให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่ว ไปตระหนักถึงสิ ทธิมนุษยชนของ
แต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่ างกันในทางวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา
3) ส่ งเสริ มความร่ ว มมือและการประสานงานระหว่างหน่ว ยงานของรัฐ องค์กรเอกชนและ
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
4) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติ
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
5) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
6) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
2.1.2 หน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
มาตรา 47 บั ญญัติให้ มีส านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เป็นส่ ว นราชการและมีฐานะเป็น
นิติบุคคล อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ และมาตรา 48 บัญญัติให้สานักงานมีหน้ าที่และอานาจ
ดังนี้
1) รับผิดชอบงานธุรการและดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
2) อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
กรรมการ
3) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์
ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย
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2.2 ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ได้กาหนดไว้ จึงได้กาหนดทิศทางการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1.1
กลยุทธ์ที่ 1.2
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1
กลยุทธ์ที่ 2.2
กลยุทธ์ที่ 2.3

ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิด การเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการ
รับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สาคัญของคณะกรรมการ
ประจาสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่สาคัญ
ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
กาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นทีส่ าคัญในการปฏิบัติงานประจาปี
สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 3.1

พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชนในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พงึ่ ของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

กลยุทธ์ที่ 3.2
กลยุทธ์ที่ 3.3
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

กลยุทธ์ที่ 4.1

กลยุทธ์ที่ 4.2
กลยุทธ์ที่ 4.3
กลยุทธ์ที่ 4.4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.1
กลยุทธ์ที่ 5.2
กลยุทธ์ที่ 5.3
กลยุทธ์ที่ 5.4
กลยุทธ์ที่ 5.5

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทัง้ ผลงานสาคัญของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลาย
และเหมาะสม
พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนอง
ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
ปรับปรุงกระบวนการทางานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้
การกากับดูแลของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจทิ ัล
(Digital)

2.3 โครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การจัดโครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จานวน 2 ฉบับ คือ 1) การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของ
ส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และ 2) การแบ่งส่วนราชการ
ภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 10 สานัก และ 1 หน่วนงาน ดังแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 โครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่มา: สานักบริหารกลาง
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2.4 ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่
ตามกรอบโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 286
คน จาแนกเป็นข้าราชการ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 50.35 พนักงานราชการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 22.03
พนักงานจ้างเหมาบริการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 21.68 ที่ปรึกษา/เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจาประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.24 รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย: คน
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-

พนักงาน
จ้างเหมา
บริการ
-

-

-

-

-

15

15

24

15

2

-

สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

9

6

-

-

สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

33

15

-

-

สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

18

6

21
4
6
17

-

-

สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

10

4

-

-

-

สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

13

6

5

-

-

62
19
54
41
14
24

9

3

-

-

-

สานักกฎหมาย

10

3

-

-

สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

8

3

3
6

-

-

หน่วยตรวจสอบภายใน

3

2

-

-

-

12
16
17
5

144

63

62

2

15

286

สานัก/กลุ่มงาน
เลขาธิการ กสม./ รองเลขาธิการ กสม./ ที่ปรึกษาสานักงาน
กสม./ ผู้ช่วยเลขาธิการ กสม.
ที่ปรึกษาประจา กสม./ เลขานุการและผู้ช่วย
เลขานุการประจาประธานกรรมการและ กสม.
สานักบริหารกลาง

พนักงาน
ข้าราชการ
ราชการ

รวม

ลูกจ้าง
สานักงาน
กสม.
-

บุคลากร
สานักงาน
กสม.

รวม
7

ที่มา: สานักบริหารกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

3. ภาพรวมด้านงบประมาณ
3.1 กรอบวงเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงาน กสม. ได้จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 255,799,999.02 บาท ซึ่งระหว่างปีงบประมาณได้มีการโอนหรือเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรไว้ตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2564 ซึ่งสามารถสรุปงบประมาณหลังการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ และผลเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 กรอบวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
หน่วย: บาท
แผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 ภารกิจ กสม.
- งบดาเนินงาน
2.2 ภารกิจประจา
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
2.3 โครงการเชิงยุทธศาสตร์
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.1 โครงการเชิงยุทธศาสตร์
- งบดาเนินงาน
รวม
4. งบสารองไว้ส่วนกลางฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แหล่งเงินงบประมาณ
รวมวงเงินงบประมาณ
งบสะสม
งบ พรบ. 2564
2,759,869.00 149,016,800.00
151,776,669.00

แหล่งเงินผลเบิกจ่าย/ก่อหนี้
รวมผลเบิกจ่าย/ก่อหนี้
งบสะสม
งบ พรบ. 2564
2,572,406.00 136,306,124.54
138,878,530.54

ร้อยละ
91.50

2,759,869.00

143,923,200.00
5,093,600.00

143,923,200.00
7,853,469.00

2,572,406.00

134,246,306.37
2,059,818.17

134,246,306.37
4,632,224.17

93.28
58.98

36,704,248.73

59,629,689.60

96,333,938.33

32,532,224.54

44,171,422.85

76,703,647.39

79.62

1,159,755.50
1,159,755.50
14,058,564.12
11,764,973.02
2,293,591.10
21,485,929.11
20,949,049.11
536,880.00

741,673.00
741,673.00
52,448,237.00
45,642,237.00
6,806,000.00
6,439,779.60
2,711,579.60
3,728,200.00

1,901,428.50
1,901,428.50
66,506,801.12
57,407,210.02
9,099,591.10
27,925,708.71
23,660,628.71
4,265,080.00

882,290.50
882,290.50
10,222,935.33
8,045,923.88
2,177,011.45
21,426,998.71
20,890,118.71
536,880.00

686,721.00
686,721.00
37,086,116.25
37,086,116.25
6,398,585.60
2,694,385.60
3,704,200.00

1,569,011.50
1,569,011.50
47,309,051.58
45,132,040.13
2,177,011.45
27,825,584.31
23,584,504.31
4,241,080.00

82.52
82.52
71.13
78.62
23.92
99.64
99.68
99.44

-

1,143,700.00

1,143,700.00

-

361,879.40

361,879.40

31.64

-

1,143,700.00

1,143,700.00

-

361,879.40

361,879.40

31.64

39,464,117.73
4,606,181.29
44,070,299.02

209,790,189.60
1,939,510.40
211,729,700.00

249,254,307.33
6,545,691.69
255,799,999.02

35,104,630.54

180,839,426.79

215,944,057.33

86.64
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3.2 งบประมาณเหลือจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สานักงาน กสม. มีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดาเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คงเหลือทั้งสิ้น 39,855,941.69 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 งบประมาณเหลือจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วย: บาท
แหล่งเงินคงเหลือ
แผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวม
4. งบสารองไว้ส่วนกลางฯ
รวมทั้งสิ้น

รวมงบประมาณ
คงเหลือ

187,463.00
4,172,024.19

งบคงเหลือ
พรบ. 2564
12,710,675.46
15,458,266.75

-

781,820.60

781,820.60

4,359,487.19
4,606,181.29
8,965,668.48

28,950,762.81
1,939,510.40
30,890,273.21

33,310,250.00
6,545,691.69
39,855,941.69

งบคงเหลือสะสม

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดภาพรวมวงเงินงบประมาณ งบประมาณ
โอนเปลี่ยนแปลง และผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน จาแนกรายการ
งานและโครงการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

12,898,138.46
19,630,290.94
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4. ผลการปฏิบัติงาน
4.1 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ส านั ก งาน กสม. มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ป รากฏ
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2 แผนงาน ประกอบด้วย
1) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และ 2) แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยนับ

ค่า
ผลลัพธ์
เป้าหมาย

คน

30,000 461,874

แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ตัวชีว้ ดั
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรูแ้ ละสร้างความ
ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน (สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน)
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของสิทธิมนุษยชน (สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน)

ร้อยละ

75

88

ร้อยละ

60

60

ร้อยละ

80

90

ร้อยละ

75

93

คน

300

112

ร้อยละ

75

87

ผลผลิตที่ 2: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ตัวชีว้ ดั
1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้ดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า
(สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน,สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า
(สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
3. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนาไปปฏิบัติ
หรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า
(สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
แผนงาน: แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต: โครงการอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ตัวชี้วดั
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับการอบรม (สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
(สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
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4.2 ผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ กสม.
ผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับปรุงแผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ จากเดิม จานวน 51 โครงการ
ระหว่ า งปี ง บประมาณได้ ป รั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยบรรจุ โ ครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ใหม่ จานวน 11 โครงการ และยกเลิก/ยุบรวมโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน 11 โครงการ
ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีแผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน 51 โครงการ ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมสานักงาน กสม. สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 5, 6 และ 7
ตารางที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จาแนกรายสานัก
ระหว่างปี

หน่วยงาน
1. สานักบริหารกลาง
2. สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3. สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
5. สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
6. สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
7. สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
8. สานักกฎหมาย
9. สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

รวม 9 สานัก 1 หน่วย

เดิม
10
9
2
13
1
1
6
4
5
-

เพิ่มใหม่ ยกเลิก
1
4
3
1
2
11

ผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง ดาเนินการแล้ว
่ระหว่าง
ใหม่ รายงาน ก่อหนี้ อยู
ดาเนินการ

4
4
1
1
1
11

51 โครงการ โครงการ
โครงการ ร้อยละ ร้อยละ
21.57 21.57

7
9
2
16
1
6
4
6
51
โครงการ

กสม.

ผูกพัน

5
3
11
1
6
4
3
-

2
3
1
39

3
2
4
3
12

โครงการ
ร้อยละ

โครงการ
ร้อยละ

76.47

23.53

ตารางที่ 6 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จาแนกรายยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5

รวม 5 ยุทธศาสตร์

ระหว่างปี
เดิม
1
9
10
11
20

เพิ่มใหม่ ยกเลิก
2
3
6
11

3
8
11

51 โครงการ โครงการ
โครงการ ร้อยละ ร้อยละ
21.57 21.57

จานวน
โครงการ
1
8
10
14
18

51
โครงการ

ผลการปฏิบัติงาน
ดาเนินการแล้ว

อยู่ระหว่าง
ก่อหนี้
ดาเนินการ
ผูกพัน

รายงาน
กสม.

1
3
9
9
11

1
0
1
4
39

4
1
4
3
12

โครงการ
ร้อยละ

โครงการ
ร้อยละ

76.47

23.53
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ตารางที่ 7 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบตั ิตาม

กลยุทธ์ที่ 1.1
แผนงานการจัดทารายงานการปฏิบัติ ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
- การวางแนวทางพื้นฐานในการติดตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐ
และภาคเอกชนโดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 2.1
1. โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อรองรับหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

งบประมาณ
หลังปรับปรุงฯ

ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณ
หลังปรับปรุงฯ

135,052.00

ผลเบิกจ่าย

-

ผลเบิกจ่าย

แผน/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

- จัดทาตารางติดตามผลฯ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- มีฐานข้อมูล Database
- จัดทาตารางติดตามผลฯ
ในการจัดทารายงานคู่ขนาน - ตารางข้างต้นเป็นฐานข้อมูล Database
ในการจัดทารายงานคู่ขนาน

แผน/เป้าหมาย

135,052.00 - ตรวจเยี่ยมฯ
จานวน 6 ครั้ง 4 ภาค
- มีรายงานผลฯ และ
ข้อเสนอแนะต่อ กสม.

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตรวจเยี่ยม จานวน 2 ครั้ง (5 ศูนย์ฯ)
- ครั้งที่ 1 เมื่อ 11-12 มี.ค. 64
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ครั้งที่ 2 เมื่อ 1-2 เม.ย. 64 (ภาคใต้)

ผู้รับ
ผิดชอบ

สรป.

ผู้รับ
ผิดชอบ

สคส.

2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กรณีการดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์

สกสว.

- - ข้อเสนอแนะฯ 1 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
- พัฒนากาลังคนด้านการวิจัย จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
1 คน

สกค.

3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสิทธิในสุขภาพ และการจัดทามาตรการ
ที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการกากับและจัดการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ

สกสว.

- - ข้อเสนอแนะฯ 1 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
- พัฒนากาลังคนด้านการวิจัย จัดทาเอกสารและประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
1 คน
จัดทา baseline ของพื้นที่ต้นแบบ

สกค.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐ
และภาคเอกชนโดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน (ต่อ)

งบประมาณ
หลังปรับปรุงฯ

ผลเบิกจ่าย

แผน/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

4. โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย

สกสว.

- - รายงานวิจัยฯ 1 เรื่อง

อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดทาเอกสารและเก็บรวมรวมข้อมูล

สกค.

5. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการหรือแนวทาง
ที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
มลภาวะทางอากาศยั่งยืน

สกสว.

-

ยุบรวมโครงการ
ยุบรวมโครงการใช้ชื่อตามโครงการที่ 3

สกค.

6. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง ทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทย

12,450.00

ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ได้ข้อเสนอแนะฯ ดังกล่าว เสนอ กสม.

สกม.

7. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

-

ยกเลิกโครงการ
ยกเลิกโครงการ มติที่ประชุม กสม.
ครั้งที่ 27/2564 (5)

สกม.

8. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(โครงการเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 29/2564 (7))
9. โครงการสารวจ จัดทาข้อมูลและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิในสถานะบุคคล
ตามกฎหมายของประชากรที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา

500,000.00

-

-

12,450.00 - ข้อเสนอแนะฯ 1 เรื่อง

-

-

500,000.00 - ดาเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2564

-

-

ดาเนินการแล้วเสร็จ/ก่อหนี้ผูกพัน
- ได้อนุมัติจ้างเมื่อ 30 ก.ย. 64
ปัจจุบันอยู่รหว่างจัดประชุมกลุ่มย่อย
สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 31 พ.ค. 2565
ยกเลิกโครงการ
โครงการเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม.
ครั้งที่ 29/2564 (7) และ
ยกเลิกโครงการและขอบรรจุในปี 2565
มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 36/2564 (14)

สกค.

สกค.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐ
และภาคเอกชนโดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน (ต่อ)

งบประมาณ
หลังปรับปรุงฯ

ผลเบิกจ่าย

แผน/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 2.2 การกาหนดประเด็น เรื่อง “ประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น และ “ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ”
กลยุทธ์ที่ 2.3
10. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชนประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิประการอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. โครงการถอดบทเรียนในการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุง่ การทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 3.1
1. โครงการ "การจัดทารายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจาก
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"
2. โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และการ
แก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น และไร้สถานะ

125,190.00

176,630.00

งบประมาณ
หลังปรับปรุงฯ

125,190.00 - เอกสารเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย
1 เล่ม
176,630.00 - จัดประชุมจานวน 1 ครั้ง
- รายงานถอดบทเรียนฯ
1 ฉบับ

ผลเบิกจ่าย

แผน/เป้าหมาย

-

- - เล่มรายงานสถานการณ์ฯ
1 เล่ม

177,774.00

177,774.00 - ผู้เข้าร่วม 784 คน
- มีข้อเสนอแนะฯ ในแต่ละ
กิจกรรม

ดาเนินการแล้วเสร็จ
สกค.
- เผยแพร่ผ่านระบบไปรษณีย์ และแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 675 หน่วย
ดาเนินการแล้วเสร็จ
สสค.
- จัดประชุมเมื่อ 17-18 ธ.ค. 63 ผู้เข้าร่วม
19 คน
- มีรายงานถอดบทเรียนฯ เสนอ กสม.
ผลการดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
สสค.
- เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการตามหนังสือ กสม.
ที่ สม 0001 (กสม.6) /2 ลงวันที่ 22 เมษายน
2564 มอบหมายให้สานักกฎหมายดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
สสค.
- มีข้อเสนอแนะฯ ในแต่ละกิจกรรม
- จัดกิจกรรม 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 630 คน ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อ 28-29 พ.ย. 63
ชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
ครั้งที่ 2 เมื่อ 10 ก.ย. 64 Zoom meeting
ครั้งที่ 3 เมื่อ 9 ส.ค. 64 Facebook Live
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุง่ การทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน (ต่อ)

3. โครงการ กสม. ลงพื้นที่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาประเด็นสิทธิมนุษยชน

4. โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
กลยุทธ์ที่ 3.2
5. โครงการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาสภาพ
ปัญหาด้านสิทธิชุมชนที่เกิดจากการสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน้า”

6. การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ 3.3
7. แผนงานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI)

งบประมาณ
หลังปรับปรุงฯ

20,000.00

-

ผลเบิกจ่าย

แผน/เป้าหมาย

20,000.00 - ผู้เข้าร่วม 75 คน
- จัดเวทีสาธารณะ
อย่างน้อย 1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จ
มีข้อเสนอแนะฯ ในแต่ละกิจกรรม
จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 130 คน ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อ 16 ก.ค. 64
ครั้งที่ 2 เมื่อ 30 ส.ค. 64
ดาเนินการแล้วเสร็จ
มีข้อเสนอแนะฯ เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.
จัดสัมภาษณ์ ต.ค. 64 ผ่านระบบออนไลน์

สสค.

ดาเนินการแล้วเสร็จ
- มีรายงานวิจัยฯ เสนอเลขาธิการ กสม.
- จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 คน
ครั้งที่ 1 เมื่อ 15 พ.ค. 64
ครั้งที่ 2 เมื่อ 15 ก.ย. 64
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- มีการจัดตั้งศูนย์ฯ 6 แห่ง และประชุม ดังนี้
ภาคตะวันออก เมื่อ 20 ธ.ค. 63
ภาคเหนือ เมื่อ 9 ก.พ. 64
ภาคใต้ เมื่อ 14 ก.พ. 64
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ 5 มี.ค. 64
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ 11 มี.ค. 64

สกค.

ดาเนินการแล้วเสร็จ
- การประชุมประจาปีของ GANHRI ปี 2021
เมื่อ 29 มิ.ย.- ก.ค. 64 ประชุมทางไกล
- การเตรียมเข้ารับการประเมินสถานะฯ

สรป.

-

- - ข้อเสนอแนะฯ 1 ฉบับ
-

12,105.00

12,105.00 - รายงานวิจัย 1 เรื่อง

2,023,015.10 2,023,015.10 - จัดตั้งศูนย์ฯ 6 แห่ง
- จัดประชุมศูนย์ 6 แห่ง

3,105.00

- - เข้าร่วมการประชุมตามกรอบ

ผู้รับ
ผิดชอบ

สสค.

สสค.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุง่ การทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน (ต่อ)

8. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APF)

งบประมาณ
หลังปรับปรุงฯ

-

ผลเบิกจ่าย

แผน/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

- - เข้าร่วมการประชุมตามกรอบ
-

9. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions
Forum: SEANF)

39,990.00

16,065.00 - เข้าร่วมการประชุมตามกรอบ
-

10. การประชุมหารือของคณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน AICHR
ในประเด็นที่ให้ความสาคัญร่วมกันในระดับภูมิภาค

-

- - เข้าร่วมการประชุมตามกรอบ
-

-

-

-

ผู้รับ
ผิดชอบ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
สรป.
การประชุมประจาปี APF ครั้งที่ 26
เมื่อ 15-16 ก.ย. 64 ประชุมทางไกล
การประชุมเครือข่ายผู้บริหาระระดับสูง SEOs
เมื่อ 22 มิ.ย. 64
ดาเนินการแล้วเสร็จ
สรป.
การประชุมประจาปี SEANF ครั้งที่ 17
เมื่อ 24-26 พ.ย. 63 ประชุมทางไกล
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ TWG ครั้งที่ 1
เมื่อ 20-22 เม.ย. 64 ประชุมทางไกล
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ TWG ครั้งที่ 2
เมื่อ 24-26 ส.ค. 64 ประชุมทางไกล
ดาเนินการแล้วเสร็จ
สรป.
การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการ
ปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียน ข้อ 14
เมื่อ 3-4 ธ.ค. 63 ประชุมทางไกล
การเสวนาทบทวนอานาจหน้าที่ ครั้งที่ 1
เมื่อ 8 ต.ค. 63 ประชุมทางไกล
การประชุมปรึกษาหารือของ AICHR เพื่อการ
ป้องกันและต่อต้านความรุนแรงสุดขั้วฯ
เมื่อ 3 มิ.ย. 64 ประชุมทางไกล
การประชุมปรึกษาหารือของ AICHR ว่าด้วย
การบูรณาการด้านมนุษยธรรม
เมื่อ 4 มิ.ย. 64 ประชุมทางไกล
เวทีการประชุมของ AICHR 2 ครั้ง
การประชุมหารือระดับภูมิภาค
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทัง้ ผลงานสาคัญของ กสม.
ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง (ต่อ)

กลยุทธ์ที่ 4.1
1. โครงการจัดทา "วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน"

2. โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
(แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้)

งบประมาณ
หลังปรับปรุงฯ

290,000.00

1,143,700.00

3. โครงการจัดงานสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2563

498,500.00

4. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563

175,000.00

5. โครงการจัดทาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา

-

ผลเบิกจ่าย

แผน/เป้าหมาย

289,979.60 - วารสาร จานวน 2 ฉบับ
ฉบับละ 600 เล่ม

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จ
- วารสารกฎหมาย จานวน 2 ฉบับ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.63) 600 เล่ม
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 64) 600 เล่ม

361,879.40 - อบรมกลุ่มเป้าหมาย จังหวัด
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
- จัดอบรม 1 ครั้ง เมื่อ 24-25 มี.ค. 64
จังหวัดละ 1 ครั้ง
จังหวัดปัตตานี
ครั้งละ 100 คน
- กลุม่ เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ ร้อยละ 87
เข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
498,500.00 - กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
- จัดงานขึ้นเมื่อ 23 ก.พ. 64 ณ รร.เซ็นทรา
ร้อยละ 80
บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนซัน
เซ็นเตอร์ กทม. มีผู้เข้าร่วม 198 คน
175,000.00 - คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ได้รับรางวัล จานวน 7 รางวัล - คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัล
จานวน 7 รางวัล และจัดพิธีมอบรางวัลในงาน
วันสิทธิมนายชนสากล 10 ธันวาคม
- - จัดทาคู่มือ ในรูปแบบไฟล์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ไฟล์
- ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เมื่อ 15 ม.ค. 63 และปรับแก้คู่มือ
- จัดทาคู่มือในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
1 ไฟล์

ผู้รับ
ผิดชอบ

สกม.

สคส.

สสค.

สสค.

สสค.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทัง้ ผลงานสาคัญของ กสม.
ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง (ต่อ)

6. โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

งบประมาณ
หลังปรับปรุงฯ

ผลเบิกจ่าย

แผน/เป้าหมาย

- - จัดทาคู่มือ ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ไฟล์
7. โครงการจัดทาแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ
- - แผนงานและการพัฒนา
ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ทักษะการเป็นวิทยากร
กระบวนการฯ 1 ฉบับ
8. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ และอยู่ระหว่างดาเนินการ 2 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน
(Youth Standing Up For Human Rights)

(2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers)
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษ เพื่อนาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้

-

2,375,400.00 2,375,400.00 - ได้สื่อนวัตกรรมจาก
กลุ่มเป้าหมาย 2 รูปแบบ
1) สื่อ TIKTOK
2) ภาพถ่าย
215,549.00 215,549.00 - ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
- ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความ
เข้าใจ และความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
- มีคู่มือในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ไฟล์
อยู่ระหว่างดาเนินการ
- ชะลอการดาเนินการจัดสัมมนาโครงการ
โดยมีแผนการดาเนินงานในปี 2565

สสค.

อยู่ระหว่างดาเนินการ/ก่อหนี้ผูกพัน

สสค.

อยู่ระหว่างดาเนินการ/ก่อหนี้ผูกพัน
1) การประกวดภาพถ่าย และ
2) การประกวดคลิปสั้นผ่าน Tiktok
หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน”
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 ธ.ค. 63
ผู้เข้าร่วม 34 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
คิดเป็นร้อยละ 68 และมีความรู้ ความเข้าใจ
ร้อยละ 94.56 ความพึงพอใจ ร้อยละ 96.22
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 31 คน
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค. 64 และ
30 ส.ค. 64 ผู้เข้าร่วม 293 คน
จากกลุ่มเป้าหมาย 334 คน คิดเป็นร้อยละ
87.72 และมีความรู้ ความเข้าใจร้อยละ
70.01 ความพึงพอใจ 90.67 จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม 237 คน

สสค.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทัง้ ผลงานสาคัญของ กสม.
ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง (ต่อ)

งบประมาณ
หลังปรับปรุงฯ

(3) การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

260,303.00

ผลเบิกจ่าย

แผน/เป้าหมาย

260,303.00 - จัดประชุมเพื่อกาหนด
แผนงาน จานวน 6 ศูนย์ฯ
ศูนย์ฯละ 1 ครั้ง

ผู้รับ
ผิดชอบ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
- มีการจัดประชุมเพื่อกาหนดแผนงาน
จานวน 6 ศูนย์ฯ ศูนย์ฯละ 1 ครั้ง

(4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

-

(5) โครงการประมวลข้อมูลและผลิตสื่อด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการย่อยเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 31/2564 (9))

-

9. โครงการเสวนาวิชาการ “สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล : บทเรียนสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน”
(โครงการเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 28/2564 (6))

14,400.00

14,400.00 - ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
สสค.
75 ของจานวนกลุ่มเป้าหมาย - จัดเสวนาฯ เมื่อ 9 ก.ย. 64 ผ่านระบบออนไลน์
- ผู้เข้าร่วมจานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100

16,200.00

16,200.00 - ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
สสค.
75 ของจานวนกลุ่มเป้าหมาย - จัดเสวนาฯ เมื่อ 20 ส.ค 64 ผ่านระบบออนไลน์
- ผู้เข้าร่วมจานวน 2099 คน คิดเป็นร้อยละ 100

10. โครงการเสวนาสิทธิมนุษยชนท่ามกลางภาวะโรคระบาด Covid 19: บทเรียนจาก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(โครงการเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 28/2564 (6))
11. โครงการแปลคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ๕ ช่วงชั้น เป็นภาษายาวี
(โครงการเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 28/2564 (6))

270,050.00

- - กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 12
คน
- ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความ
เข้าใจ และความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- - ได้ข้อมูลและสื่อด้าน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง

ผลการดาเนินงาน

270,050.00 - มีคู่มือการจัดการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษา
5 ช่วงชั้น เป็นภาษายาวี
1 ฉบับ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
- จัดประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30
ก.ค. 64 มีผู้เข้าร่วม จานวน 12 คน
ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจร้อยละ 79.63
ความพึงพอใจ 82.14
อยู่ระหว่างดาเนินการ
- ดาเนินการโดยศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างดาเนินการ/ก่อหนี้ผูกพัน
- ปัจจุบันแปลคู่มือเป็นภาษายาวีแล้วเสร็จ
ในรูปแบบไฟล์เอกสาร

สสค.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทัง้ ผลงานสาคัญของ กสม.
ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง (ต่อ)

งบประมาณ
หลังปรับปรุงฯ

กลยุทธ์ที่ 4.2
12. โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการจัดทา
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564

-

- - ดาเนินการจัดการรับฟัง
ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 5 ครั้ง
- ดาเนินการจัดการรับฟัง จานวน 5 ครั้ง
- ร่างรายงานผลการประเมิน - ได้รายงานผลการประเมินสถานการณ์
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564
ของประเทศไทย ปี 2564

สฝป.

-

- - มีคลังสารสนเทศความรู้
สิทธิมนุษยชนเข้าสู่ระบบ
ออนไลน์

สดส.

กลยุทธ์ที่ 4.3
13. โครงการการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ที่ 4.4
14. โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดาเนินงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผลเบิกจ่าย

แผน/เป้าหมาย

7,811,000.00 7,811,000.00 - จัดจ้างผลิตข่าว สกู๊ปข่าว
บทสัมภาษณ์ หรือรายงาน
พิเศษข่าวประชาสัมพันธ์
ภายในปี 2564

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จ
- มีคลังสารสนเทศความรู้สิทธิมนุษยชน และ

ผู้รับ
ผิดชอบ

นำเข้ำสู่ระบบอินทรำเน็ตของสำนักงำน
กสม.
ดาเนินการแล้วเสร็จ/ก่อหนี้ผูกพัน
1) จัดจ้าง Youtuber และ Influencer
รวม 20 ราย เรียบร้อยแล้ว
2) ผลิตชุดภาพยนตร์โฆษณา (TVC)
จานวน 2 เรื่อง เสร็จเผยแพร่แล้ว
3) ผลิตชุดภาพโฆษณาสร้างสรรค์
(Visual Ads) จานวน 10 ภาพ
เสร็จเผยแพร่แล้ว
4) อยู่ระหว่างผลิตวิดีทัศน์ในรูปแบบ Motion
Graphic
สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

สสค.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

กลยุทธ์ที่ 5.1 ไม่มีโครงการเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 5.2
1. การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่
และตารางกาหนดการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. และการดาเนินการตามคู่มือการ
ทาลายและการส่งมอบเอกสารที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของสานักงาน กสม.
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจาปี
พ.ศ. 2564
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2

4. โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ระดับผู้บริหาร)

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบสมดุล

6. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร

7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ
หลังปรับปรุงฯ

15,000.00

ผลเบิกจ่าย

แผน/เป้าหมาย

5,115.00 จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ทั้งสิ้น 40 คน

-

-

-

-

-

-

999,000.00

-

142,710.01

-

999,000.00 ดาเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2564

-

-

142,710.01 - ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
จากกลุ่มเป้าหมาย 80 คน
- ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
-

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จ
จัดเสวนา 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64
ผู้เข้าร่วม 85 คน
ยกเลิกโครงการ
ยกเลิกโครงการ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่
27/2564 (5)
ยกเลิกโครงการ
ยกเลิกโครงการ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่
27/2564 (5)
ดาเนินการแล้วเสร็จ/ก่อหนี้ผูกพัน
อนุมตั ิจัดจ้าง สานักงาน ก.พ.ร. เป็นที่ปรึกษาฯ
(ลงนามสัญญา วันที่ 29 ก.ย. 64)
ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญา
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ยกเลิกโครงการ
ยกเลิกโครงการ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่
27/2564 (5)
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการ 3 หลักสูตร
1. การเสริมสร้างทักษะฯ 47 คน วันที่ 7-8 มิ.ย. 64
2. สังคมดิจิทัลกับมิติงานฯ 73 คน 13 ก.ย. 64
3. ความคิดสร้างสรรค์ฯ 20 คน 25 มี.ค. – 2 เม.ย. 64
ยกเลิกโครงการ
ยกเลิกโครงการ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่
27/2564 (5)

ผู้รับ
ผิดชอบ

สบก.

สบก.

สบก.

สบก.

สบก.

สบก.

สบก.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส (ต่อ)

8. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
หลังปรับปรุงฯ

706,395.00

ผลเบิกจ่าย

แผน/เป้าหมาย

999,000.00 บุคลากรสานักงาน กสม. เข้า

รับการอบรม ร้อยละ 80
(ของงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร)
179,411.00

179,411.00 - ผู้เข้าร่วม 25 คน
- ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม

ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

10. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูนสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพการ
ทางานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"

-

-

-

11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักกิจการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-

-

-

12. โครงการพัฒนากระบวนการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจด้านการต่างประเทศ

-

- - จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่บุคลการสานักงาน กสม.

13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงาน
ของสานักกฎหมาย

104,668.00

104,668.00 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
กระบวนการทางาน

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จ
- จานวนผู้เข้ารับการอบรม 187 คน

ผู้รับ
ผิดชอบ

สบก.

- บุคลากรสานักงาน กสม. เข้ารับการอบรม
คิดเป็นร้อยละ 87.26 ของงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร
ดาเนินการแล้วเสร็จ

สกค.

- จัดอบรวม 3 ระยะ
มีผู้เข้าร่วมอบมตลอดโครงการ 23 คน
ผู้ร่วมอบรมที่ผ่านการอบรม จานวน
23 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 92
ของผู้แจ้งเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด
ยกเลิกโครงการ
ยกเลิกโครงการ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่
27/2564 (5)
ยกเลิกโครงการ
ยกเลิกโครงการ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่
27/2564 (5)
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- จัดกิจกรรมเมื่อ 23 ก.ย. 64
- มีผู้เข้าร่วม 60 คน ผ่านระบบออนไลน์

สกค.

สกค.

สรป.

ดาเนินการแล้วเสร็จ
สกม.
- ผู้เข้าอบรม (ภายใน/ภายนอก) จานวน 18 คน
วันที่ 16 – 18 ธ.ค. 63
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ผู้รับ
ผิดชอบ

14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการรับเรื่อง
ร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"

-

-

-

ยกเลิกโครงการ
ยกเลิกโครงการ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่
27/2564 (5)

สมต.

15. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและกาหนดแนวทางการดาเนินงานของสานักดิจิทัลสิทธิ
มนุษยชน

-

-

-

ยกเลิกโครงการ
ยกเลิกโครงการ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่
27/2564 (5)

สดส.

ดาเนินการแล้วเสร็จ
จัดฝึกอบรม จานวน 2 รุ่น
- รุ่นที่ 1 จานวน 50 คน วันที่ 22-23 มี.ค. 64
- รุ่นที่ 2 จานวน 50 คน วันที่ 24-25 มี.ค. 64

สดส.

16. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

17. โครงการพัฒนาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากาลังของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(โครงการเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 32/2564 (10))

18. โครงการเหลียวหลังแลหน้า ๒ ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
(โครงการเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 29/2564 (7))

19. โครงการจัดทายุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570
(โครงการเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 27/2564 (5))

48,475.00

48,475.00 จัดฝึกอบรมให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร

2,270,000.00 2,250,000.00 ดาเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2564

480,000.00

480,000.00 ดาเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2564

3,000,000.00 2,994,900.00 ดาเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2564

ดาเนินการแล้วเสร็จ/ก่อหนี้ผูกพัน
สบก.
อนุมัติจัดจ้าง ณ 30 ก.ย. 64 กับสถาบันที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพราชการ (สปร.)
เป็นที่ปรึกษาฯปัจจุบนั อยู่ระหว่างรับฟัง
ความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ดาเนินการแล้วเสร็จ/ก่อหนี้ผูกพัน
สกค.
อนุมัติจัดจ้าง ณ 30 ก.ย. 64
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชุมตรวจรับงวดที่ 3
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 29 มีนาคม 2565
ดาเนินการแล้วเสร็จ/ก่อหนี้ผูกพัน
อนุมัติจัดจ้าง ณ 30 ก.ย. 64
ปัจจุบันอยู่ระหว่างยกร่างยุทธศาสตร์ฯ
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 มิถุนายน 2565

สกค.
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กลยุทธ์ที่ 5.3
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure: SOP)” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

งบประมาณ
หลังปรับปรุงฯ

30,000.00

ผลเบิกจ่าย

แผน/เป้าหมาย

30,000.00 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมินและได้รับ
ประกาศนียบัตรในแต่ละรุ่น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/รุ่น

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
จัดฝึกอบรมในรูปแบบ zoom meeting 2 รุ่น
- รุ่นที่ 2 วันที่ 22 ก.พ. 64 ผ่าน 52 คน
คิดเป็นร้อยละ 92.86
- รุ่นที่ 3 วันที่ 13 ก.พ.,13 พ.ค. 64 ผ่าน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 88.24คน

สบก.

สบก.

21. โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในองค์กร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

284,025.00

284,025.00 - หน่วยงานนาร่องมีองค์
ความรู้ที่สาคัญ (Critical
Knowledge) ที่ช่วยสนับสนุน
ให้การปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 1 องค์ความรู้

ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ดาเนินการ 2 โครงการ/กิจกรรม
1. การเพิ่มศักยภาพทีมฯ วันที่ 16-18 ธ.ค. 63
2. การจัดทาองค์ความรู้ของหน่วยงานนาร่องฯ
วันที่ 4,19 มี.ค. 64 และ 1 เม.ย. 64
- มีการกาหนดองค์ความรู้ที่สาคัญ (Critical
Knowledge) ที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
จานวน 5 องค์ความรู้

22. โครงการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
(โครงการเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 6/2564)

120,000.00

120,000.00 หนังสือรวมกฎหมายและ
ระเบียบเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันและ
ครบถ้วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ
สกม.
จัดพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จานวน 500 เล่ม
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งบประมาณ
หลังปรับปรุงฯ

ผลเบิกจ่าย

แผน/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 5.4 ไม่มีโครงการเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 5.5
23. โครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนสานักงาน กสม.
ปี พ.ศ. 2565-2567 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

24. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงาน กสม. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
25. โครงการเช่าบริการ Zoom Video Conference
(โครงการเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 29/2564 (7))

26. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (โครงการเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 29/2564 (7))

25,000.00

9,400.00 มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลใช้เป็น
อยู่ระหว่างดาเนินการ
สดส.
กรอบแนวทางในการ
จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้แทนการอบรมนอก
ปฏิบัติงานในระยะ 5 ปี
สถานที่และดาเนินการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลฯ
3,728,200.00 3,704,200.00 จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
อยู่ระหว่างดาเนินการ
สดส.
คอมพิวเตอร์ และส่งมอบ
อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2564 ดาเนินการตรวจรับและติดตั้ง
141,111.60 141,111.60 - เช่าบริการโปรแกรม Zoom
ดาเนินการแล้วเสร็จ
สดส.
จานวนไม่น้อยกว่า 9 ห้อง
เช่าบริการโปรแกรม Zoom จานวนไม่น้อยกว่า
รองรับห้องละไม่น้อยกว่า
9 ห้องประชุม รองรับห้องละไม่น้อยกว่า 300
300 อุปกรณ์
อุปกรณ์
500,000.00

498,406.00 จัดซื้อจัดจ้างเพื่อทาการติดตั้ง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามที่
ภายในสานักงาน 20 จุด
กาหนด โดยติดตั้งระบบใหม่คู่ขนานกับระบบ
เก่าเพื่อไม่ให้กระทบกับการใช้งาน

ทั้ ง นี้ สามารถดู ร ายละเอี ย ดผลการปฏิ บั ติ ง านโครงการเชิ ง
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
ของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

สดส.

สถานะผลการปฏิบัติงานโครงการของแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2564
ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 12 โครงการ
1. โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 6 โครงการ ดังนี้
โครงการ
1. โครงการตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เพื่อรองรับหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

2. โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
(แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้)

3. โครงการจัดทาแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็น
วิทยากรกระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

4. โครงการแปลคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษา ๕ ช่วงชั้น เป็นภาษายาวี
(โครงการเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 28/2564 (6))

5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงาน กสม.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi)
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(โครงการเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 29/2564 (7))

งบประมาณ
จัดสรร/ก่อหนี้
-

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปัจจุบนั ดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยตรวจเยี่ยมฯ จำนวน 2 ครั้ง (5 ศูนย์ฯ)
จำกเดิมกำหนด 6 ครั้ง (4 ภำค)
- ครั้งที่ 1 เมื่อ 11-12 มี.ค. 64
(ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ครั้งที่ 2 เมื่อ 1-2 เม.ย. 64 (ภำคใต้)
หมำยเหตุ : ใช้งบภำรกิจประจำในกำรดำเนินโครงกำร
จำนวน 135,052 บำท
1,143,700
ปัจจุบนั ดาเนินการแล้วเสร็จ
จัดอบรม 1 ครั้ง (จำกเดิมกำหนด 3 ครั้ง)
เมื่อ 24-25 มี.ค. 64 จังหวัดปัตตำนี
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ร้อยละ 87
- มีเงินเหลือจ่ำย จำนวน 781,820.60 บำท
ซึ่งได้ส่งคืนเป็นรำยได้แผ่นดินแล้ว
ปัจจุบนั บรรจุในแผนฯ ปี 2565
- ปรับแผนมำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
- ปัจจุบันบรรจุเป็นโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
270,050
ปัจจุบนั ดาเนินการแล้วเสร็จ
แปลคู่มือเป็นภำษำยำวีแล้วเสร็จ เป็นรูปแบบ
ไฟล์เอกสำร ส่งมอบงำน วันที่ 23 ก.ย. 2564
ตรวจรับงำน ครั้งที่ 2 เมื่อ 27 ต.ค. 2564
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงพิจำรณำเพื่อเผยแพร่ต่อไป

สคส.

3,704,200

ปัจจุบนั ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดำเนินกำรส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และติดตั้ง
โดยกรรมกำรตรวจรับงำน เมื่อ 7 เม.ย. 2565

สดส.

ปัจจุบนั ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดำเนินกำรติดตั้งระบบใหม่แล้วเสร็จ
เมื่อเดือนตุลำคม 2564

สดส.

498,406

สคส.

สสค.

สสค.

2. โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 6 โครงการ ดังนี้
โครงการ

งบประมาณ
จัดสรร/ก่อหนี้

7. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดาเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์

สกสว.

8. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสิทธิในสุขภาพ และ
การจัดทามาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนกับการกากับและจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ
9. โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย

สกสว.

10. โครงการ "การจัดทารายงานสถานการณ์ ปัญหา และ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน"*
11. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค

-

- - โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิ
มนุษยชน (Youth Standing Up For Human Rights)

- โครงการประมวลข้อมูลและผลิตสื่อด้านสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการย่อยเพิ่มใหม่
มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 31/2564 (9))
12. โครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน
สานักงาน กสม. ปี พ.ศ. 2565-2567 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

สกสว.

ผลการดาเนินงาน
ปัจจุบนั อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1
(กลุ่มหน่วยงำนภำครัฐ) ในวันที่ 31 มีนำคม 2565
เวลำ 09.30-12.00 น. ผ่ำนรูปแบบออนไลน์
ระบบ (Zoom Meeting)
คำดว่ำดำเนินกำรเสร็จสิ้นเดือนกันยำยน
ปัจจุบนั อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดทำเอกสำรและประสำนผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำ
baseline ของพื้นที่ต้นแบบ
คำดว่ำดำเนินกำรแล้วเสร็จเดือนกันยำยน 2565
ปัจจุบนั อยู่ระหว่างดาเนินการ
รอกำรอนุมัติของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย
ในมนุษยชน จัดทำเอกสำรและเก็บรวมรวมข้อมูล
คำดว่ำดำเนินกำรแล้วเสร็จเดือนกันยำยน 2565
ปัจจุบนั ไม่ได้ดาเนินการ
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมหนังสือ กสม.
ที่ สม 0001 (กสม.6) /2 ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564
มอบหมำยให้สำนักกฎหมำยดำเนินกำร

ผู้รับ
ผิดชอบ

สกค.

สกค.

สกค.

สสค./
สกม.

ปัจจุบนั อยู่ระหว่างดาเนินการ
สสค.
ประกอบด้วยโครงกำรย่อยทั้งหมด 5 โครงกำร
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 3 โครงกำร
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร 2 โครงกำร
ซึ่งปัจจุบันมีสถำนะกำรดำเนินงำน ดังนี้
2,375,400 ปัจจุบนั ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อ 12 มี.ค. 65 โดยจัดงำนเสวนำและมอบรำงวัล
กำรประกวดภำพถ่ำย และกำรประกวดคลิปสั้นผ่ำน
Tiktok ณ หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร
ปัจจุบนั อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่ำงรวบรวมข้อมูลสถำนกำรณ์
ดำเนินกำรโดยศูนย์ศึกษำและประสำนงำนฯ
ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ปัจจุบนั อยู่ระหว่างดาเนินการ
สดส.
ปัจจุบันแผนฯ ฉบับสมบูรณ์อยู่ระหว่ำงแก้ไข
คำดว่ำแล้วเสร็จ เดือนกันยำยน 2565

หมายเหตุ : * กสม. ด้ำนกำรคุ้มครองฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2564 ให้ยุติกำรจัดทำโครงกำร "กำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ ปัญหำ และผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนจำกโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และข้อเสนอแนะในกำรส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน" เนื่องจำก กสม. เคยมีรำยงำนผลกำรตรวจสอบแล้ว โดยสำมำรถติดตำมผลกำรดำเนินงำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
จึงไม่จำเป็นต้องจัดทำข้อเสนอแนะฯ

เอกสาร QR Code 1
ภาพรวมวงเงินงบประมาณ งบประมาณโอนเปลี่ยนแปลง และ
ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน จาแนกรายการ
งานและโครงการเชิงยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย: บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รวมจัดสรรทั้งสิ้น

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2564
255,799,999.02

ยอดโอนระหว่างปี

แหล่งเงินงบประมาณ

ลด

เพิม่

20,532,518.39 - 20,532,518.39

รวมงบประมาณ

งบ พรบ. ปี 64

งบสะสม

209,790,189.60

46,009,809

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

151,517,600

259,069

-

149,016,800

2,759,869

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล
และหน่วยงานองค์กรอิสระ

151,517,600

259,069

-

149,016,800

2,759,869

1.1 กิจกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

151,517,600

259,069

-

149,016,800

2,759,869

-

143,923,200
143,923,200.00

งบบุคลากร

64P1-10100

1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

64P1-10101

งบดาเนินงาน

64P1-10200

สบก.

143,923,200
143,923,200

-

259,069

-

คงเหลือ
(รวมงบสารองฯ)

งบสะสม

255,799,999.02

180,839,426.79

35,104,630.54

215,944,057.33

39,855,941.69

151,776,669.00

136,306,125

2,572,406

138,878,531

12,898,138.46

136,306,125

2,572,406

138,878,531

12,898,138.46

151,776,669.00

136,306,125

2,572,406

138,878,531

12,898,138.46

-

143,923,200.00
143,923,200.00

134,246,306
134,246,306.37

134,246,306
134,246,306.37

9,676,893.63
9,676,893.63

2,059,818
497,389.00

2,572,406

4,632,224
497,389.00

3,221,244.83
78,611.00

1,610,800.00

1,610,800.00

151,776,669.00

-

1 ค่าเช่าบ้าน

64P1-10201

สบก.

2 เงินบาเหน็จตอบแทน กสม.

62P1-10202

สบก.

1,610,800

-

1,610,800.00

1,610,800.00

3 ค่ารับรองเหมาจ่าย กสม.

64P1-10203

สบก.

3,606,000

3,606,000.00

-

3,606,000.00

4 ค่าประกันสุขภาพของประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

63P1-10204

สบก.

620,000

-

620,000.00

620,000.00

5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ
และผู้ช่วยปฏิบัตงิ าน

64P1-10205

สบก.

864,600

864,600.00

-

864,600.00

6 เงินสมทบพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561

64P1-10206

สบก.

47,000

47,000.00

-

47,000.00

7 ค่าประกันสุขภาพของผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจาประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

63P1-10207

สบก.

270,000

-

529,069.00

529,069.00

1

รวมผลเบิก/ก่อหนี้

งบ พรบ. ปี 64

7,594,400
576,000

259,069

ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64

5,093,600
576,000.00

2,759,869
-

7,853,469
576,000.00

-

1,109,274.17

-

1,109,274.17

2,496,725.83

510,000.00

110,000.00

406,724.00

406,724.00

457,876.00

46,431.00

46,431.00

569.00

451,606.00

77,463.00

510,000.00

451,606.00

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

2. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2564
98,437,754.02

ภารกิจ กสม.

2,140,000

ยอดโอนระหว่างปี

แหล่งเงินงบประมาณ

ลด

เพิม่

งบ พรบ. ปี 64

งบสะสม

59,629,689.60 36,704,248.73

18,428,702.70 - 20,532,518.39
16,000 -

รวมงบประมาณ

741,673

254,572

1 การจัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชน/
รายงานประจาปี/รายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
แห่งชาติ

1,159,756

-

งบสะสม

คงเหลือ
(รวมงบสารองฯ)

44,171,422.85

32,532,224.54

76,703,647.39

19,630,290.94

1,901,428.50

686,721.00

882,290.50

1,569,011.50

332,417.00

-

64M1-11001

สฝป.

500,000

-

14,327

1.2 การจัดทารายงานผลการปฏิบัตงิ านของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

63M1-11002

สกค.

700,000

-

200,684.50

-

499,315.50

499,315.50

1.3 การจัดทารายงานผลการปฏิบัตงิ านของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3

63M1-11003

สกค.

400,000

-

39,560

-

360,440

360,440.00

2 การประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

64M2-21001

สกค.

90,000

3 แผนงานการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุยชน ที่จัดโดยกลไกของ
สหประชาชาติ รวมทั้ง เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ รัฐบาล และภาคประชาสังคม ซึ่งยังไม่ได้กาหนด
สถานที่และช่วงเวลา

XXM2-21002

สกค.

-

-

-

4 งานคณะอนุกรรมการทุกชุด/ งานรับเรื่องร้องเรียน
การตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขเยียวยา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

64T4-40100

กสม. /
คณะ

50,000

50,000

-

50,000.00

5 งานคณะทางานทุกชุด

64T4-40200

100,000

100,000

-

100,000.00

485,673.00

106,000.00

งบ พรบ. ปี 64

รวมผลเบิก/ก่อหนี้

96,333,938.33

1.1 การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ปี 2563

16,000

ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64

485,673.00

-

106,000.00

485,673.00

485,673.00

-

499,315.50

499,315.50

-

360,440.00

360,440.00

-

101,500.00

101,500.00

-

4,500.00
-

50,000.00

อนุกรรมการ

ทุกชุด/
สานักงาน
กสม.

63T4-40200

กสม. /
คณะทางาน
ทุกชุด/
สานักงาน
กสม.

300,000

300,000.00

2

300,000.00

99,548.00
22,535.00

99,548.00

452.00

22,535.00

277,465.00

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

ภารกิจประจา

67,765,710.02

2.1 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 งานจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2564

4,234,196
64M4-70101

สบก.

63M4-70101

ยอดโอนระหว่างปี
เพิม่
1,417,499.10 -

-

แหล่งเงินงบประมาณ

รวมงบประมาณ

ลด

งบ พรบ. ปี 64

2,676,408

52,448,237.00 14,058,564.12
2,274,224

352

1,040,380

1,040,380.00

1,959,620

-

งบสะสม
1,959,620
1,959,620.00

ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64
งบ พรบ. ปี 64

งบสะสม

รวมผลเบิก/ก่อหนี้

คงเหลือ
(รวมงบสารองฯ)

66,506,801.12

37,086,116.25

10,222,935.33

47,309,051.58

19,197,749.54

4,233,844.00

2,228,197.45

1,732,935.62

3,961,133.07

272,710.93

1,040,380.00

999,143.53

999,143.53

41,236.47

1,732,935.62

226,684.38

1,959,620.00

1,732,935.62

2 ค่าเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณในการเชื่อมโยงระบบ
อินเตอร์เน็ต (Leased Line Internet)

64M4-70102

สดส.

671,532

671,532.00

-

671,532.00

671,532.00

671,532.00

-

3 ค่าเช่าบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์

64M4-70103

สดส.

231,120

231,120.00

-

231,120.00

231,120.00

231,120.00

-

4 ค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Co-location)

64M4-70104

สดส.

99,990

99,990.00

-

99,990.00

99,990.00

99,990.00

-

5 ค่าเช่าบริการ Mail Relay Outbound Service
(SMTP Relay Service) Antispam mail และ
Parking Domain
6 ค่าเช่าบริการระบบการให้บริการสายด่วน 1377

64M4-70105

สดส.

54,554

54,554.00

-

54,554.00

54,355.92

54,355.92

198.08

64M4-70106

สมต.

157,000

156,648.00

-

156,648.00

156,648.00

156,648.00

-

7 ค่าเช่าบริการโปรแกรม Zoom Video Conference

64M4-70107

สดส.

20,000

20,000.00

-

20,000.00

15,408.00

15,408.00

4,592.00

3,373,180

-

3,373,180.00

3,362,180

3,362,180

11,000.01

3,373,180

2.2 งานบริการดูแลบารุงรักษาระบบงาน

-

-

352

-

-

1 ค่าจ้างบริการดูแลบารุงรักษาระบบงานพัสดุและ
ระบบงานคลัง

64M4-70201

สบก.

108,000

108,000.00

-

108,000.00

108,000.00

108,000.00

-

2 ค่าจ้างบริการดูแลบารุงรักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

64M4-70202

สบก.

89,880

89,880.00

-

89,880.00

89,880.00

89,880.00

-

3 ค่าจ้างบริการดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์และระบบต่างๆ
ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ

64M4-70203

สดส.

1,900,000

1,900,000.00

-

1,900,000.00

1,894,000.00

1,894,000.00

4 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
สาหรับการปฏิบัตงิ าน และการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

64M4-70204

สดส.

299,000

299,000.00

-

299,000.00

299,000.00

299,000.00

-

5 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาเว็บไซต์สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64M4-70205

สดส.

130,000

130,000.00

-

130,000.00

129,999.99

129,999.99

0.01

3

6,000.00

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2564

ยอดโอนระหว่างปี
เพิม่

แหล่งเงินงบประมาณ

ลด

งบ พรบ. ปี 64

รวมงบประมาณ

งบสะสม

ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64
งบ พรบ. ปี 64

งบสะสม

รวมผลเบิก/ก่อหนี้

6 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
และระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน

64M4-70206

สดส.

750,000

750,000.00

-

750,000.00

745,000.00

745,000.00

7 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาเว็บไซต์ศนู ย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน

64M4-70207

สดส.

96,300

96,300.00

-

96,300.00

96,300.00

96,300.00

12,270,606.02

8,037,878

12,183,986.02

2.3 งานบริหารจัดการภารกิจ กสม. และผู้บริหารสานักงาน กสม.

100,000.00 -

13,380.00

12,197,240.00

73,366.02

-

คงเหลือ
(รวมงบสารองฯ)

5,000.00

-

8,037,878

4,232,728.13

1 ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง กสม.

64M2-80101

สบก.

6,592,320

6,592,320.00

-

6,592,320.00

4,565,027.64

4,565,027.64

2,027,292.36

2 ค่าเช่ารถยนต์สว่ นกลาง

64M1-80102

สบก.

1,333,800

1,333,800.00

-

1,333,800.00

1,113,228.00

1,113,228.00

220,572.00

3 ค่ารับรองประธาน กสม.

64M2-80103

สบก.

20,000.00

20,000.00

-

20,000.00

20,000.00

73,366.02

73,366.02

63M2-80103

73,366.02

-

4 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหารระดับสูง

64M2-80104

สบก.

500,000

5 งานสนับสนุนกิจการระหว่างประเทศ

64M2-80105

สรป.

164,500

6 งานประชุม กสม./ผู้บริหาร

64M2-80106

สกค.
สคส.
สบก.

7 งานพิธีการและรัฐพิธี

64M2-80107

สบก.

1 งานอาคารสถานที่

64T4-80201

สบก.

3,300,000

3,300,000.00

2 งานยานพาหนะ

64M2-80202

สบก.

300,000

3 ค่าสาธารณูปโภค

64M1-80203

สบก.

11,000,000

2.4 งานบริหารจัดการ ภาพรวมของสานักงาน กสม.

4 งานจัดหาพัสดุ

64M1-80204

-

500,000.00

17,590.40

17,590.40

251,120.00

-

251,120.00

251,120.00

251,120.00

3,000,000

3,000,000.00

--

3,000,000.00

1,991,670.00

1,991,670.00

1,008,330.00

500,000

500,000.00

-

500,000.00

99,241.85

99,241.85

400,758.15

23,532,625.00

16,029,700.32

16,265,640.92

7,266,984.08

-

3,300,000.00

3,148,320.00

3,148,320.00

151,680.00

300,000.00

-

300,000.00

136,729.10

136,729.10

163,270.90

11,000,000.00

-

11,000,000.00

8,117,305.68

8,117,305.68

2,882,694.32

64M2-80205

100,000 -

123,740 -

13,380

45,915

20,171,945

2,000,000
สบก.

63M1-80204

5 งานทรัพยากรบุคคล

500,000.00

23,454,800

63M1-80203

-

3,114,320

3,114,320.00

885,680
สบก.

63M2-80205

73,366.02

50,000.00

350,000

6 งานพัสดุและอาคารสถานที่

สบก.

24,000

7 งานการเงินการคลัง

64M2-80207

สบก.

10,000

2,000,000.00
885,680.00

50,000

64M2-80206

3,360,680

350,000.00

28,740

4

235,940.60

2,000,000.00
3,114,320.00

-

2,000,000.00
2,483,709.85

885,680.00
50,000.00

482,409.60

1,050.00
49,920.00

350,000.00

150,130.00

2,483,709.85

630,610.15

1,050.00

884,630.00

49,920.00

80.00

150,130.00

199,870.00

52,740.00

-

52,740.00

10,860.00

10,860.00

41,880.00

10,000.00

-

10,000.00

2,670.00

2,670.00

7,330.00

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2564

ยอดโอนระหว่างปี

แหล่งเงินงบประมาณ

ลด

เพิม่

งบ พรบ. ปี 64

รวมงบประมาณ

งบสะสม

ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64
งบ พรบ. ปี 64

งบสะสม

รวมผลเบิก/ก่อหนี้

คงเหลือ
(รวมงบสารองฯ)

8 งานนโยบายและยุทธศาสตร์

64M2-80208

สกค.

50,000

-

41,545

8,455.00

-

8,455.00

8,455.00

8,455.00

-

9 งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร

64M2-80209

สบก.

10,000

-

4,370

5,630.00

-

5,630.00

5,630.00

5,630.00

-

10 ค่าตอบแทนกรรมการหรือบุคคล

64M1-80210

สบก.

400,000

400,000.00

-

400,000.00

288,300.00

288,300.00

111,700.00

11 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง

64M1-80211

สบก.

1,930,800

1,930,800.00

-

1,930,800.00

1,777,800.69

1,777,800.69

152,999.31

12 ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัตงิ านด้านการตรวจสอบ
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ปี 2564 ยกเว้นการจัดเก็บ)
13 งานสนับสนุนมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-

-

สบก.

-

63M2-80212

สบก.

9,400

72,840

20,600

22,160

งบลงทุน
2.5 งานบริหารทั่วไปรายสานัก/กลุ่มงาน

1,189,100

-

-

-

708,508

-

-

-

82,240.00

82,240.00

42,099.40

42,099.40

40,140.60

42,760.00

42,760.00

42,661.20

42,661.20

98.80

470,592

10,000

480,592.00

413,258.00

1,352.00

414,610.00

65,982.00

20,000.00

-

20,000.00

10,985.00

10,985.00

9,015.00

10,000.00

-

10,000.00

726.00

726.00

9,274.00

80,000.00

-

80,000.00

60,490.00

60,490.00

19,510.00
12,635.00

1 งานบริหารทั่วไปสานักบริหารกลาง

64M1-80301

สบก.

20,000

2 งานบริหารทั่วไปสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

64T4-80302

สคส.

150,000

3 งานบริหารทั่วไปสานักกฎหมาย

64T4-80303

สกม.

80,000

4 งานบริหารทั่วไปสานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

64T5-80304

สฝป.

42,000

-

10,000

32,000.00

-

32,000.00

19,365.00

19,365.00

5 งานบริหารทั่วไปสานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

64M1-80305

สสค.

344,000

-

218,451

125,549.00

-

125,549.00

125,549.00

125,549.00

-

6 งานบริหารทั่วไปสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

64M2-80306

สรป.

59,100

-

57,735

1,365.00

-

1,365.00

1,365.00

1,365.00

-

7 งานบริหารทั่วไปสานักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64M1-80307

สกค.

140,000

-

75,740

64,260.00

-

64,260.00

61,260.00

61,260.00

8 งานบริหารทั่วไปหน่วยตรวจสอบภายใน

64M1-80308

นตส.

30,000

-

10,498

19,502.00

-

19,502.00

19,502.00

19,502.00

9 งานบริหารทั่วไปสานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง

64T4-80309

สมต.

80,000
200,000

-

6,084

73,916.00

73,916.00

-

190,000

73,916.00
10,000.00

73,916.00
1,352.00

8,648.00

44,000.00

40,100.00

40,100.00

3,900.00

สิทธิมนุษยชน
10 งานบริหารทั่วไปสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

63T4-80309
64T5-80310

สดส.

-

140,000

44,000

44,000.00

5

10,000.00
-

1,352.00

3,000.00
-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

2.6 งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพื่อเสริมอัตรากาลังที่ไม่เพียงพอและปฏิบัติงานไม่
ทันภายในกาหนดเวลาของทางราชการ
1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักบริหารกลาง

64M1-80401
64T4-80402
64T4-80403
64T5-80404

5 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักส่งเสริม

64M1-80405

6 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักมาตรฐาน
และติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

-

176,108

งบสะสม

5,186,056

5,130,684

10,316,740.00

5,099,046.00

1,993,440.00

1,843,440.00
1,993,440.00

1,808,690.00

585,080.00

585,080.00

585,080.00

585,100
274,400
274,540
473,484

274,400.00
473,484.00

585,100.00
274,540.00
-

585,100.00
274,400.00
274,540.00
473,484.00

653,484.00
1,059,520.00

653,484.00
1,020,720.00
1,059,520.00

1,020,720.00

268,932.00

268,932.00

สกม.
สดส.
สสค.
สมต.

63T4-80406

653,484
1,067,220
1,067,220

-

46,500

-

7,700

1,020,720.00
-

280,800

-

11,868

268,932.00

674,640

-

110,040

-

-

564,600.00

สกค.

1 งานจ้างผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

64M1-80501

สสค.

255,000

2 งานจ้างจัดพิมพ์และจัดทาอาร์ตเวิร์คจดหมายข่าว
มุมมองสิทธิ์

64M1-80502

สสค.

360,000

3 งานการดาเนินงานศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สานักงาน กสม.

64T5-80503

สดส.

4 งานจ้างแปลเอกสารเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64T5-80504

5 งานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้สทิ ธิมนุษยชน
และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

64M1-80505

6 งานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

64T4-80510

สคส.

707,200

63T4-80510

สมต.

1,792,800

-

1,280,000

-

512,800.00

512,800.00

63M1-80511

สสค.

500,000

-

229,290

-

270,710.00

270,710.00

2.7 งานตามภารกิจของสานัก/กลุ่มงาน

7 งานจัดทาวารสารวิชาการ

720,000
4,488,000

720,000.00
479,550 -

1,732,145

1,969,000

1,266,405

งบสะสม

1,854,889.00

1,808,690.00
1,854,889.00

34,750.00
138,551.00

274,360.00
589,654.00
1,059,520.00
563,940.00

3,235,405.00

1,915,856.60

(รวมงบสารองฯ)

290,251.00

473,484.00

667,740.00

คงเหลือ

10,026,489.00

274,400.00

720,000.00

รวมผลเบิก/ก่อหนี้

4,927,443.00

585,080.00

564,600.00

64M1-80407

7 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักกิจการ กสม.
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบ พรบ. ปี 64

585,080

63M1-80405
64T4-80406

-

งบ พรบ. ปี 64

ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64

สคส.

63T5-80404

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ลด

เพิม่

รวมงบประมาณ

1,843,440.00
-

63T4-80403

4 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

แหล่งเงินงบประมาณ

1,843,440
1,993,440

63T4-80402

3 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักกฎหมาย

10,492,848

ยอดโอนระหว่างปี

สบก.

63M1-80401

2 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2564

1,184,883.83

585,080.00

-

585,080.00
274,400.00
274,360.00
473,484.00

20.00
180.00
-

589,654.00
1,020,720.00
1,059,520.00

63,830.00
-

268,932.00

-

563,940.00

660.00

667,740.00

52,260.00

3,100,740.43

134,664.57

255,000.00

-

255,000.00

255,000.00

255,000.00

-

358,800.00

-

358,800.00

358,800.00

358,800.00

-

100,000

100,000.00

-

100,000.00

50,213.67

50,213.67

สดส.

48,000

48,000.00

-

48,000.00

48,000.00

48,000.00

-

สสค.

500,000

500,000.00

-

500,000.00

500,000.00

500,000.00

-

63M1-80506

-

-

1,200

360,000

360,000.00
707,200.00

6

-

360,000.00
707,200.00

356,959.15

49,786.33

356,959.15

3,040.85

703,842.93

3,357.07

442,012.98

442,012.98

70,787.02

270,710.00

270,710.00

703,842.93

-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2564

ยอดโอนระหว่างปี

แหล่งเงินงบประมาณ

ลด

เพิม่

งบ พรบ. ปี 64

รวมงบประมาณ

งบสะสม

ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64
งบ พรบ. ปี 64

งบสะสม

รวมผลเบิก/ก่อหนี้

คงเหลือ
(รวมงบสารองฯ)

8 งานบริหารงานวิจัยสิทธิมนุษยชน

63M2-80512

สกค.

110,000

-

106,655

-

9 งานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน

63T5-80513

สฝป.

115,000

-

115,000

-

10 การจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

63T4-80514

สคส.

19,550

19,550.00

19,550.00

13,416.70

13,416.70

6,133.30

63M2-80515

สบก.

100,000

100,000.00

100,000.00

98,440.00

98,440.00

1,560.00

2,257,809

9,063,809.10

-

2,140,380.28

2,140,380.28

6,923,428.82

6,806,000.00

-

3,345.00
-

3,345.00

3,345.00

3,345.00

-

-

(Personal Protection Equipment)

11 งานจัดพิมพ์หนังสือระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาหนด
งบลงทุน

8,349,600

714,209

-

6,806,000

1 งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสถานที่ทางานของสานักงาน กสม.
(ภารกิจประจา/งบตาม พ.ร.บ.งบประมาณ2564)

64M2-80601
(งบลงทุน)

สบก.

6,806,000

2 งานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(งบเหลือจ่ายจากปีที่ผา่ นมา)

63M4-80602
(งบลงทุน)

สดส.

809,700

-

809,700.00

809,700.00

790,530.00

790,530.00

19,170.00

3 งานจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

63M2-80603
(งบลงทุน)

สบก.

662,600

-

662,600.00

662,600.00

659,000.00

659,000.00

3,600.00

63M4-80604
(งบลงทุน)

สดส.

41,300

-

41,300.00

41,300.00

26,789.26

26,789.26

14,510.74

สบก.
สบก.

30,000

-

36,626.10
37,276.00

36,626.10
37,276.00

36,626.10
26,322.00

36,626.10
26,322.00

10,954.00

4 งานจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน

6,806,000.00

36,626.10
7,276

-

-

6,806,000.00

5 งานจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

63M2-80605
(งบลงทุน)

6 งานจัดจ้างทาป้ายเครื่องหมายราชการของสานักงาน กสม.

63M1-80606
(งบลงทุน)

สบก.

244,388

244,388.00

244,388.00

244,388.00

244,388.00

7 งานจัดหาครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่าย ปี 2563

63M2-80607
(งบลงทุน)

สบก.

318,400

318,400.00

318,400.00

305,765.90

305,765.90

12,634.10

8 งานจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสานักงานของ
สานักบริหารกลาง

63M2-80608
(งบลงทุน)

สบก.

88,440

88,440.00

88,440.00

32,927.99

32,927.99

55,512.01

1,890

1,890.00

1,890.00

1,434.02

1,434.02

455.98

2,150.00

2,150.00

2,050.00

2,050.00

100.00

5,088.00

5,088.00

4,596.01

4,596.01

491.99

9,951.00

9,951.00

9,951.00

9,951.00

-

63M2-80609
(งบดาเนินงาน)

9 งานจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสานักงานของสานักกิจการ
กสม.

10 งานจัดหาครุภัณฑ์โรงงาน

63M2-80610
(งบลงทุน)
63M2-80611
(งบดาเนินงาน)

สกค.

63M2-80612
(งบลงทุน)

สบก.

2,150
5,088
9,951

7

-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2564
28,532,044

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพ
สิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
จะต้องปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สาคัญ ของ
คณะกรรมการประจาสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
XXM2-23101
1 งานตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
สรป.
ระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดาเนินงานที่กอ่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สาคัญเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน
63T5-53201
สคส.
1 โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
เพื่อรองรับหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
64T5-53202
สกค.
2 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดาเนินการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์ 

ยอดโอนระหว่างปี

แหล่งเงินงบประมาณ

ลด

เพิม่
16,995,204 -

งบ พรบ. ปี 64

17,601,539

6,439,780

รวมงบประมาณ

งบสะสม
21,485,929

27,925,708.71

ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64
งบ พรบ. ปี 64

6,398,585.60

งบสะสม

21,426,998.71

รวมผลเบิก/ก่อหนี้
27,825,584.31

คงเหลือ
(รวมงบสารองฯ)

100,124.40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,641,530

1,000,000 -

1,692,208

500,000

449,322

949,322.00

500,000.00

449,322.00

949,322.00

-

556,850

1,000,000 -

909,348

500,000

147,502

647,502.00

500,000.00

147,502.00

647,502.00

-

500,000

-

364,948

135,052.00

135,052.00

135,052.00

135,052.00

-

-

-

-

-

-

-

3 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ตน้ แบบสิทธิในสุขภาพ
และการจัดทามาตรฐานที่เหมาะสมในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนายชนกับการกากับและจัดการอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพ 

64T5-53204

สกค.

-

-

-

-

-

4 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนผู้ตอ้ งขังสูงอายุในประเทศไทย 
5 โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

64T5-53205

สกค.

-

-

-

-

-

63T5-53206

สกม.

56,850

6 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560

63T5-53207

สกม.

-

-

44,400

-

-

8

12,450.00

-

12,450.00

-

12,450.00

12,450.00

-

-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2564

ยอดโอนระหว่างปี

แหล่งเงินงบประมาณ

ลด

เพิม่

งบ พรบ. ปี 64

7 โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทาง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านตาม
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

64T5-53208

สกค.

500,000

8 โครงการสารวจ จัดทาข้อมูลและข้อเสนอในการแก้ไข
ปัญหาด้านสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายของ
ประชากรที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง
ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา

64T5-53209

สกค.

500,000 -

500,000

-

-

-

782,860

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

งบสะสม
-

-

500,000.00

ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64
งบ พรบ. ปี 64

งบสะสม

500,000.00

รวมผลเบิก/ก่อหนี้
500,000.00

-

คงเหลือ
(รวมงบสารองฯ)

-

-

-

301,820

301,820.00

301,820.00

301,820.00

-

63M1-13201

สกค.

784,680

-

659,490

-

125,190

125,190.00

125,190.00

125,190.00

-

63M1-13202

สสค.

300,000

-

123,370

-

176,630

176,630.00

176,630.00

176,630.00

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตร
ในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

4,201,165

92,190 -

2,017,366

-

2,275,989

2,275,989.10

-

2,252,064.10

2,252,064.10

1,602,610

55,000 -

1,459,836

-

197,774

197,774.00

-

197,774.00

197,774.00

1 โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัย
สิทธิมนุษยชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมถึง
สิทธิประการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2 โครงการถอดบทเรียนในการดาเนินงานของ กสม.
ตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรม

1,084,680

500,000.00

รวมงบประมาณ

-

23,925.00
-

1 โครงการ "การจัดทารายงานสถานการณ์ปัญหาและ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน"

63M2-23302

สสค.

197,840

-

197,840

-

2 โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และการแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น
และไร้สถานะ
3 โครงการ “กสม. ลงพื้นที่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไข
ปัญหา ประเด็นสิทธิมนุษยชน”

63M2-23303

สสค.

900,870

-

723,096

-

177,774.00

177,774.00

177,774.00

177,774.00

-

63M2-23304

สสค.

55,000.00 -

35,000

-

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

-

4 โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุน
ยุตธิ รรม ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2558

63M2-23305

สสค.

-

503,900

-

503,900

9

-

-

-

-

-

-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
63M2-23306 สสค.
1 โครงการจัดตั้งศูนย์ศกึ ษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค
63M2-23606
(งบลงทุน)
63M2-23307

2 โครงการการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการ
สกค.
ศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาด้านสิทธิ
ชุมชนที่เกิดจากการสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน้า”
กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการ
แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร
63M2-23308
1 งานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วย
สรป.
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of
National Human Rights Institutions: GANHRI)

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2564

ลด

เพิม่
-

งบ พรบ. ปี 64

รวมงบประมาณ

งบสะสม

546,380

-

2,035,120

2,035,120.10

1,962,700

-

476,564.90

-

1,486,135.10

537,300

-

420

81,500

-

69,395

17,055

37,190 -

11,150

ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64
งบ พรบ. ปี 64

คงเหลือ
(รวมงบสารองฯ)

2,035,120.10

-

1,486,135.10

1,486,135.10

1,486,135.10

-

536,880.00

536,880.00

536,880.00

536,880.00

-

-

12,105.00

12,105.00

12,105.00

12,105.00

-

-

43,095

43,095.00

19,170.00

19,170.00

3,105

-

3,105.00

3,105.00

3,105.00

3,105.00

-

สรป.

-

3 งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)

63M2-23310

สรป.

13,950

4 การประชุมหารือของคณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ในประเด็นที่ให้ความสาคัญ
ร่วมกันในระดับภูมิภาค

XXM2-23311

สรป.

-

37,190.00 -

11,150.00

-

39,990.00
-

-

งบสะสม

รวมผลเบิก/ก่อหนี้

2,035,120.10

XXM2-23309

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนือ้ หากลุ่มเป้าหมาย และ
กระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
1 งานการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพ
สสค.
สิทธิมนุษยชนของศูนย์ศกึ ษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

แหล่งเงินงบประมาณ

-

2,581,500

2 งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่อง
สิทธิมุนษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
รวมทั้งผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง

ยอดโอนระหว่างปี

-

-

23,925.00
-

-

39,990.00

16,065.00

16,065.00

-

23,925.00
-

13,861,649

8,333,250 -

10,268,497

673,500

11,252,902

11,926,402.00

673,500

11,252,882

11,926,382

20.40

11,192,649

333,250 -

7,410,497

673,500

3,441,902

4,115,402.00

673,500.00

3,441,881.60

4,115,381.60

20.40

6,564,720

-

-

1. โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิ
มนุษยชน (Youth Standing Up For Human Rights)

63M2-80503

สสค.

3,981,200

-

1,605,800

-

2,375,400.00

2,375,400.00

2,375,400.00

2,375,400.00

-

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารวิทยากรกระบวนการ
(Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
เพื่อนาคู่มือการจัดการเรียนรู้สทิ ธิมนุษยชนศึกษา
สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้

63M2-80504

สสค.

1,666,000

-

1,450,451

-

215,549.00

215,549.00

215,549.00

215,549.00

-

10

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2564

ยอดโอนระหว่างปี

แหล่งเงินงบประมาณ

ลด

เพิม่

งบ พรบ. ปี 64

รวมงบประมาณ

งบสะสม

ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64
งบ พรบ. ปี 64

งบสะสม

รวมผลเบิก/ก่อหนี้

คงเหลือ
(รวมงบสารองฯ)

3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศกึ ษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัตงิ าน ณ ศูนย์ศกึ ษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
2 โครงการเสวนาวิชาการ “สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล :
บทเรียนสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน”

63M2-80505

สสค.

848,640

-

588,337

-

64M1-80506

สสค.

68,880

-

68,880

-

63M2-80506

สสค.

-

18,000 -

3,600

14,400.00

14,400.00

14,400.00

14,400.00

-

3 โครงการเสวนาสิทธิมนุษยชนท่ามกลางภาวะโรคระบาด
Covid 19 : บทเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

63M2-80507

สสค.

-

16,200

-

16,200.00

16,200.00

16,200.00

16,200.00

-

4 การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการ
ส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563

64M1-80507

สสค.

300,000

-

125,000

175,000.00

-

175,000.00

175,000.00

175,000.00

-

5 การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม
ประจาปี 2563

64M1-80508

สสค.

2,500,000

-

2,001,500

498,500.00

-

498,500.00

498,500.00

498,500.00

-

6 โครงการจัดทา "วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน"

63M1-13405

สกม.

314,000

29,000 -

53,000

-

289,979.60

20.40

7 โครงการจัดทาคู่มือการจัดการเรียนรู้สทิ ธิมนุษยชนศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา
8 โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการ
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

63M1-13406

สสค.

700,000

-

700,000

-

-

-

-

63M1-13407

สสค.

500,000

-

500,000

-

-

-

-

9 โครงการจัดทาแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็น
วิทยากรกระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

63M1-13408

สสค.

313,929

-

313,929

-

-

-

-

10 โครงการแปลคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชน
ศึกษา ๕ ช่วงชั้น เป็นภาษายาวี

63M1-13411

สสค.

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง
แสดงท่าทีตอบสนอง ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญ อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
1 โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการจัดทารายงานผลการ
ประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ปี 2564

63M1-13409

สฝป.

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
1 โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
อิเล็กทรอนิกส์

-

-

270,050

69,000

-

69,000

สดส.

-

260,303.00
-

290,000.00

270,050.00

260,303.00

-

-

-

69,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

289,979.60

270,050.00

-

-

290,000.00

69,000

-

260,303.00

-

-

-

260,303.00

270,050.00
-

-

270,050.00
-

-

-

-

-

-

-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/ การประชาสัมพันธ์
1 โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่านการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

63M1-13410

สสค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการ
องค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2564

ยอดโอนระหว่างปี

แหล่งเงินงบประมาณ
งบ พรบ. ปี 64

รวมงบประมาณ

เพิม่

ลด

งบสะสม

2,600,000

8,000,000 -

2,789,000

-

7,811,000

7,811,000.00

2,600,000

8,000,000 -

2,789,000

-

7,811,000.00

7,811,000.00

8,827,700

7,569,764 -

3,623,468

5,266,280

7,507,716

12,773,995.61

4,062,000

6,808,652 -

2,924,993

871,968

7,073,691

7,945,659.01

15,000.00

15,000.00

ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64
งบ พรบ. ปี 64

-

งบสะสม

รวมผลเบิก/ก่อหนี้

คงเหลือ
(รวมงบสารองฯ)

7,811,000

7,811,000

-

7,811,000.00

7,811,000.00

-

5,225,085.60

7,472,731.01

12,697,816.61

76,179.00

871,968.00

7,038,706.01

7,910,674.01

34,985.00

5,115.00

5,115.00

9,885.00

1 การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดการเก็บ
เอกสารของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และการดาเนินการตามคู่มือการทาลายและ
การส่งมอบเอกสารที่มีคณ
ุ ค่า /เอกสารประวัตศิ าสตร์ของ
สานักงาน กสม.

63M1-83501

สบก.

25,000

-

10,000

-

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยกเลิกโครงการ)

63M1-83502

สบก.

90,000

-

90,000

-

-

-

-

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2

XXM1-83503

สบก.

-

-

-

-

-

4 โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร)

63M1-83504

สบก.

-

5 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการ
ปฏิบัตงิ านร่วมกันแบบสมดุล (ยกเลิกโครงการ)

63M1-83505

สบก.

6 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากร
7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อการพัฒนาองค์กร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

63M1-83506

สบก.

XXM2-83507

สบก.

1,000,000 -

1,000

-

666,000

-

666,000

-

746,000

-

603,289.99

-

-

-

12

999,000.00
142,710.01
-

999,000.00

999,000.00

999,000.00

142,710.01
-

-

142,710.01

142,710.01

-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

8 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากร

64M1-80509

ในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
(การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากร สานักงาน กสม.)

63M1-80509

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการวิจัยสิทธิมนุษยชน

63M1-83510

10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง "การเพิ่มพูน
สมรรถนะและพัฒนาศักยภาพการทางานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ยกเลิกโครงการ)
11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (ยกเลิกโครงการ)

สบก.

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2564

ยอดโอนระหว่างปี

แหล่งเงินงบประมาณ

ลด

เพิม่

งบ พรบ. ปี 64

รวมงบประมาณ

งบสะสม

ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64
งบ พรบ. ปี 64

งบสะสม

รวมผลเบิก/ก่อหนี้

คงเหลือ
(รวมงบสารองฯ)

300,000
700,000

46,652 -

59,352

-

280,905

สกค.

311,900

12,000 -

144,489

-

63M1-83511

สกค.

361,000

-

361,000

-

-

-

-

64M2-83512

สกค.

157,000

-

157,000

-

-

-

-

12 โครงการพัฒนากระบวนการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจด้านการต่างประเทศ
13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและระบบงานของสานักกฎหมาย

64M2-83513

สรป.

192,900

-

192,900

-

-

-

-

64T5-83514

สกม.

150,000

-

45,332

14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อการบันทึกข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มงาน
กลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน (ยกเลิกโครงการ)

63T4-83515

สมต.

162,000

-

162,000

-

-

-

-

15 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและกาหนดแนวทาง
การดาเนินงานของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
(ยกเลิกโครงการ)
16 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

63M2-83516

สดส.

117,000

-

117,000

-

-

-

-

63M2-83517

สดส.

83,200

-

34,725

-

48,475.00

48,475.00

48,475.00

48,475.00

17 โครงการจัดทายุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570
18 โครงการเหลียวหลังแลหน้า ๒ ทศวรรษ
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

63M1-83521

สกค.

3,000,000

-

3,000,000.00

3,000,000.00

2,994,900.00

2,994,900.00

64M1-83522

สกค.

480,000

19 โครงการพัฒนาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและ
กรอบอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

63M2-83523

สบก.

2,270,000

287,300.00
-

104,668.00

480,000.00

419,095.00

287,300.00
419,095.00

179,411.00

179,411.00

-

2,270,000.00

13

104,668.00

480,000.00
2,270,000.00

287,300.00
419,095.00

287,300.00
419,095.00

-

179,411.00

179,411.00

-

104,668.00

104,668.00

480,000.00

480,000.00
2,250,000.00

2,250,000.00

-

-

5,100.00
20,000.00

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2564

ยอดโอนระหว่างปี

แหล่งเงินงบประมาณ

ลด

เพิม่

งบ พรบ. ปี 64

รวมงบประมาณ

งบสะสม

ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64
งบ พรบ. ปี 64

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
63M1-83518 สบก.
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร"การจัดทามาตรฐาน
การปฏิบัตงิ าน (Standard Operating Procedure:
SOP)” รุ่นที่ 2 และ 3
63M1-83519 สบก.
2 โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge
Management: KM) ในองค์กร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
3 โครงการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 63T5-83520 สกม.
กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

562,500
122,500

120,000 -

248,475
92,500

-

434,025
30,000.00

434,025.00
30,000.00

440,000

-

155,975

-

284,025.00

120,000.00

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารดิจิทัล (Digital)
64M4-73501
1 โครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน
สดส.
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2565 - 2567
64M4-73503
2 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ของ
สดส.
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
64M4-73504
3 โครงการเช่าบริการ Zoom Video Conference
สดส.

4,203,200

641,112 -

450,000

4,394,312

-

4,394,311.60

4,353,117.60

475,000

-

450,000

25,000.00

-

25,000.00

งบลงทุน (งบตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2564)
4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

64M4-73502

สดส.

3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่อง
สิทธิมุนษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
รวมทั้งผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนือ้ หากลุ่มเป้าหมาย และ
กระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
64S1-10101
1 โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
สคส.
ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

4. งบสารองไว้ส่วนกลางกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน

120,000

-

งบสะสม

รวมผลเบิก/ก่อหนี้
434,025.00
30,000.00

-

284,025.00

284,025.00

284,025.00

-

120,000.00

120,000.00

120,000.00

-

-

4,353,117.60

41,194.00

9,400.00

9,400.00

15,600.00

1,594.00

500,000.00

500,000.00

498,406.00

498,406.00

141,111.60

141,111.60

141,111.60

141,111.60

141,111.60

-

(รวมงบสารองฯ)

434,025.00
30,000.00

500,000

3,728,200
3,728,200

คงเหลือ

-

-

3,728,200
3,728,200.00

-

3,728,200.00
3,728,200.00

3,704,200.00
3,704,200.00

-

3,704,200.00
3,704,200.00

24,000.00
24,000.00

1,143,700

-

-

1,143,700

-

1,143,700.00

361,879.40

-

361,879.40

781,820.60

1,143,700
1,143,700

-

-

-

-

1,143,700
1,143,700

-

1,143,700.00
1,143,700.00

361,879.40
361,879.40

-

361,879.40
361,879.40

781,820.60
781,820.60

1,143,700

-

-

1,143,700

-

1,143,700.00

361,879.40

-

361,879.40

781,820.60

1,143,700.00

361,879.40

361,879.40

781,820.60

1,143,700
4,700,945

1,143,700

6,545,691.69

1,844,746.69

หมายเหตุ:
 โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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6,545,691.69

เอกสาร QR Code 2
ผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. 2560-2565
ของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลสัมฤทธิ์การดาเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ไ ด้ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565 และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยสำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุ ษยชนแห่งชำติ ได้ติดตำมและเร่งรัดกำรปฏิบัติงำน
และกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และได้แจ้งเวียนรำยงำน
ควำมก้ ำ วหน้ ำ ของกำรปฏิ บั ติ ง ำนและกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดื อ น (ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล ำคม 2563 ถึ ง วั น ที่ 31 มี น ำคม 2564) ต่ อ คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ตำมหนังสือที่ สม 0002/ว785 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2564 และคณะกรรมกำรบริหำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ตำมหนังสือที่ สม 0002/ ว500 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2564
เพื่อทรำบและเร่งรัดส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบดำเนินกำรให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ และ
เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 หมวด 3
กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ข้อ 16 ให้สำนักงำนจัดทำรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีเสนอต่อคณะกรรมกำรทุกหกเดือน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดทำข้อเสนอโครงกำร
เชิงยุทธศำสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565 จำนวน
51 โครงกำร งบประมำณ จ ำนวน 29,675,744 บำท ซึ่งระหว่ำงปีงบประมำณสำนักงำนคณะกรรมกำร
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2564 ท ำให้ ง บประมำณ
ลดลงคงเหลือ จำนวน 29,069,408.71 บำท โดยบรรจุโครงการเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ จานวน 11 โครงการ
และยกเลิ ก /ยุ บ รวมโครงการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ จ านวน 11 โครงการ ตำมมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ดังนี้
1. กำรประชุ ม คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ด้ ำ นบริ ห ำร ครั้ ง ที่ 6/2564 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่
2 กุมภำพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติบรรจุโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ใหม่ จำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรจัดพิมพ์
หนังสือกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ งบประมำณ 120,000 บำท
2. กำรประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ 27/2564 (5) เมื่อวันพุธที่
7 กรกฎำคม 2564 มีมติอนุมัติบรรจุโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ใหม่ จำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2566 – 2570 งบประมำณ 3,000,000 บำท และ
ยกเลิกโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ จำนวน 9 โครงกำร ได้แก่
(1) โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของสำนักกิจกำร กสม. งบประมำณ
157,000 บำท
(2) โครงกำรเสริ มสร้ ำงคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ ำพในกำรปฏิบัติรำชกำรให้ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติประจำปี พ.ศ. 2564 งบประมำณ
90,000 บำท

(3) โครงกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงเจตคติในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันแบบสมดุล งบประมำณ
666,000 บำท
(4) โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเพิ่มพูนสมรรถนะและพัฒนำศักยภำพกำรทำงำน
เพื่อสนับสนุนภำรกิจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ งบประมำณ 361,000 บำท
(5) โครงกำรสัมมนำเพื่อพัฒนำและกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนของสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
งบประมำณ 117,000 บำท
(6) โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อกำรบันทึกข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลกำรรับเรื่องร้องเรียนและ
ประสำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน งบประมำณ 162,000 บำท
(7) โครงกำรประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ ำ ด้ ว ยคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 ยังไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
(8) โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ รุ่นที่ 2 ยังไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
(9) โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อกำรพัฒนำองค์กร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ยังไม่ได้
รับกำรจัดสรรงบประมำณ
3. กำรประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ 28/2564 (6) เมื่อวันพุธที่
14 กรกฎำคม 2564 มีมติอนุมัติบรรจุโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ใหม่ จำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรแปลคู่มือ
หลักสูตรกำรเรียนรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ 5 ช่วงชั้น เป็นภำษำยำวี งบประมำณ 270,050 บำท
4. กำรประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ 29/2564 (7) เมื่อวันพุธที่
21 กรกฎำคม 2564 มีมติอนุมัติบรรจุโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ใหม่ จำนวน 3 โครงกำร ได้แก่
(1) โครงกำรเหลียวหลังแลหน้ำ 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย งบประมำณ 480,000 บำท
(2) โครงกำรปรับปรุงระบบเครื อข่ำยไร้ส ำย (WiFi) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุ ษยชน
แห่งชำติ งบประมำณ 500,000 บำท
(3) โครงกำรเช่ำบริกำร Zoom Video Conference งบประมำณ 86,000 บำท
5. กำรประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ 30/2564 (8) เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 29 กรกฎำคม 2564 มีมติอนุมัติบรรจุโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ใหม่ จำนวน 2 โครงกำร ได้แก่
(1) โครงกำรจัดทำข้อเสนอแนะ มำตรกำร หรือแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ตำมพระรำชบั ญญัติสั ญชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริ มและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน งบประมำณ
500,000 บำท
(2) โครงกำรส ำรวจ จั ด ท ำข้ อ มู ล และข้ อ เสนอในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำด้ ำ นสิ ท ธิ ใ นสถำนะบุ ค คล
ตำมกฎหมำยของประชำกรที่ไม่สำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำรรับรองควำมเป็นคนไทยพลัดถิ่น กรณีศึกษำพื้นที่
จังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และพังงำ งบประมำณ 500,000 บำท

6. กำรประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ 31/2564 (9) เมื่อวันพุธที่
๔ สิงหำคม 2564 มีมติอนุมัติบรรจุโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ใหม่ จำนวน 2 โครงกำร ได้แก่
(1) โครงกำรเสวนำสิทธิมนุษยชนท่ำมกลำงภำวะโรคระบำด Covid 19 : บทเรียนจำกภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ งบประมำณ 16,200 บำท
(2) โครงกำรเสวนำวิ ช ำกำร “สิ ท ธิ ใ นกำรเข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล : บทเรี ย นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนภำคอี ส ำน
(The Rights to information: Freedom and Liberties of Isan)” งบประมำณ 18,000 บำท
และเพิ่มเติมกิจกรรมย่อยภำยใต้โครงกำรโครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค จำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำร
ประมวลข้อมูลและผลิตสื่อด้ำนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ใช้งบประมำณ
7. กำรประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ 32/2564 (10) เมื่อวันที่
18 สิ งหำคม 2564 มีมติให้ บ รรจุ โ ครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ใหม่ จำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรพัฒ นำ
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำกำลังของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ งชำติ
งบประมำณ 2,270,000 บำท
8. กำรประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ 36/2564 (14) เมื่อวันพุธที่
22 กันยำยน 2564 มีมติยกเลิกโครงกำร จำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรสำรวจจัดทำข้อมูลและข้อเสนอ
ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสิทธิในสถำนะบุคคลตำมกฎหมำยของประชำกรที่ไม่สำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำรรับรอง
ควำมเป็นคนไทยพลั ดถิ่น กรณีศึกษำพื้น ที่จังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และพังงำ โดยให้บรรจุ
โครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
9. กำรประชุมคณะกรรมกำรกำกับและติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์
วิจั ย และนวัตกรรม (ววน.) ของส ำนั กงำน กสม. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุล ำคม 2563 และ ครั้งที่
2/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 มีมติยุบรวมโครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
มำตรกำรหรือแนวทำงที่เหมำะสมในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัด กำร
มลภำวะทำงอำกำศอย่ำงยั่งยืน กับโครงกำรศึกษำวิจัยทดลองสร้ำงต้นแบบพื้นที่ปลอดภัยด้ำนสิทธิทำงสุขภำพ
ตำมแนวทำงจังหวัดจัดกำรตนเองเพื่อเตรียมกำรรับมือผลกระทบจำกฝุ่น PM 2.5 โดยกำหนดเป็น 1 โครงกำร
คือ โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒ นำพื้น ที่ต้น แบบสิ ทธิในสุขภำพและกำรจัดทำมำตรกำรที่เหมำะสมในกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับกำรกำกับและจัดกำรอำกำศสะอำดเพื่อสุขภำพ งบประมำณจำก สกสว.
จำนวน 1,171,600 บำท

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรอง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ติดตำมกำรดำเนินกำรของภำครัฐในฐำนะสถำบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่เป็นกลไกกำรตรวจสอบที่เป็นองค์กรอิสระ (Independent Monitoring Mechanism)
ในกำรปฏิบัติตำมสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคี ตลอดจนกำรติดตำม
ให้มีกำรดำเนินงำนตำมรำยงำนทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ (Universal Periodic Review:
UPR) เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งและพั ฒ นำให้ เ กิ ด กำรเคำรพและกำรปฏิ บั ติ ต ำมหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในสั ง คมไทย
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรปฏิบัติงำนจำแนกตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1.1 ติ ด ตามและผลักดัน ให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สาคัญของคณะกรรมการ
ประจาสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
• งานตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนได้ติดตำมกำรดำเนินกำรของรัฐให้เป็นไปตำม
พันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตำม และจัดทำรายงานคู่ขนานการ
ประเมิ น สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review
รอบที่ 3 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรประจำสนธิสั ญญำ (Treaty bodies) และคณะมนตรีสิ ทธิมนุ ษ ยชน
แห่ ง สหประชำชำติ (Human Rights Council: HRC) พร้ อ มทั้ ง จั ด ส่ ง ให้ ส หประชำชำติ พิ จ ำรณำควบคู่กับ
รำยงำนที่จัดทำโดยรัฐบำลแล้วเมื่อเดือนมีนำคม 2564 โดยรำยงำนคู่ขนำนดังกล่ำว มีสำระสำคัญประกอบด้วย
กำรดำเนินงำนของรัฐบำลตำมข้อเสนอแนะจำกกระบวนกำร UPR รอบที่ 2 ทั้งข้อเสนอแนะที่ไทยรับมำปฏิบัติ
ควำมก้ำวหน้ ำของค ำมั่น โดยสมั ครใจ ข้อเสนอแนะที่ไ ทยรับ มำปฏิบั ติแ ต่ยัง ไม่ มี ควำมก้ำวหน้ำเท่ำ ที่ ค วร
ข้อเสนอแนะที่ไทยไม่ได้รับมำปฏิบัติแต่ได้ดำเนินกำรให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ และกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมถึงสถำนกำรณ์และประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ ได้แก่ กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน สถำนกำรณ์กำรชุมนุม
ทำงกำรเมือง สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม กรณีกองทุนยุติธรรมและปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พร้อมด้วย
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบำลเพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุงสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนภำยในประเทศให้สอดคล้อง
กั บ หลั ก กำรด้ ำ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ ำ งประเทศมำกยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ได้ ส่ ง ควำมเห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ต ำมรำยงำนคู่ ข นำนกำรประเมิ น สถำนกำรณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
ประเทศไทยตำมกระบวนกำรให้คณะมนตรีสิทธิมนุ ษยชนแห่งสหประชำชำติทรำบและพิจำรณำดำเนินกำร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจำกกำรจั ดทำรำยงำนคู่ขนำนข้ำงต้น คณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษ ยชนแห่ งชำติยังอยู่ระหว่ำง
กำรจัดทำร่างรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วั ฒ นธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) เพื่ อ
จะจัดส่งให้คณะกรรมกำรประจำกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ ฯ พิจำรณำควบคู่กับรำยงำน
ที่จัดทำโดยรัฐบำล โดยร่ำงรำยงำนคู่ขนำนดังกล่ำวมีสำระสำคัญประกอบด้วย 1) กำรดำเนินงำนของรัฐบำล
ตำมข้อสังเกตเชิงสรุปที่ได้รับจำกคณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ ฯ เมื่อปี พ.ศ. 2558 2) กฎหมำยและ
นโยบำยของประเทศไทยในปัจจุบันที่รองรับบทบัญญั ติของกติกำ ICESCR 3) ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ต่อสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 4) ผลกระทบของโครงกำรพัฒนำ
ขนำดใหญ่ต่อสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 5) กำรถือครองที่ดิน 6) บทบำทของภำคธุรกิจ กับ
สิทธิมนุษยชน 7) มลพิษทำงอำกำศ 8) กำรจัดกำรขยะ และ 9) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วยข้อเสนอ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รัฐบำลดำเนินกำรให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เป็นภำคีมำกยิ่งขึ้น
• การวางแนวทางพื้นฐานในการติดตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ งชำติ
ได้ดำเนินกำรวำงแนวทำงพื้นฐำนในกำรติดตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งได้จัดทำ
เอกสำรตำรำงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
1) กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (International Covenant on Civil and
Political Right: ICCPR) 2) อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Covenant on
the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) และ 3) อนุสั ญญำว่ำด้วย
สิ ท ธิ ค นพิ ก ำร (Covenant on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) รวมทั้ ง จั ด ท ำตำรำง
ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับจำกคณะกรรมกำรประจำสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับจำกกระบวนกำร UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (Human Rights Council:
HRC) เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยกำรติดตำมผลกำรเป็นผลกำร
ดำเนินกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้กำรวำงแนวทำงพื้นฐำนในกำรทำประโยชน์ในกำรจะทำรำยงำน
คู่ขนำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติฉบับต่ำง ๆ ต่อไป
กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- ไม่มีโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ -

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ขับเคลื่ อนยุทธศำสตร์ ที่ 2 โดยให้ควำมสำคัญกับ
กำรดำเนินงำนที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนนโยบำยของรัฐบำล ตลอดจนกำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุง
กฎหมำยเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงของภำครัฐและ
ภำคเอกชน และนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำสิทธิมนุษยชนอย่ำงเป็นระบบ มีผลกำรปฏิบัติงำนจำแนกตำมกลยุทธ์
ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 2.1 การให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอแนะในการปรั บปรุ งกฎหมายที่สาคัญต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ จัดทำข้อเสนอแนะ
นโยบำยมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย กฎ
ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิ ทธิมนุษยชน ทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะที่เสนอโดยตรงต่ อ
นำยกรัฐมนตรี กำรเสนอผ่ำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนรำยกรณี หรือเรื่องที่คณะกรรมกำร
หยิบยกเพื่อนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำสิทธิมนุษยชนในเชิงโครงสร้ำงที่สำคัญ ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ให้ ทุกภำคส่ ว นเกิด ควำมตระหนั ก ในกำรเคำรพสิ ทธิม นุษ ยชน โดยมี ข้อเสนอแนะนโยบำย และข้อเสนอ
ในกำรปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง ปัญหำควำมรุนแรงทำงเพศต่อเด็กนักเรียนโดยครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19
ระลอกใหม่
3. ข้ อ เสนอแนะฯ เรื่ อ ง กำรจ ำหน่ ำ ยรำยกำรบุ ค คลออกจำกฐำนข้ อ มู ล ทะเบี ย นและกำรระงั บ
ควำมเคลื่อนไหวทำงทะเบียนรำษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
4. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง กระบวนกำรบริหำรจัดกำรทะเบียนประวัติอำชญำกร
5. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง นักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
นอกจำกนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ยังได้มีกำรดำเนินโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์
ในกำรจัดทำข้อเสนอแนะนโยบำยมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. โครงการตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อรองรับหน้าที่ของ กสม. ในการเสนอแนะ
มาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรตรวจเยี่ ยมสถำนที่คุมขัง
บุคคล เป็นกำรรวบรวมข้อมูลกำรจัดกำรสถำนที่และกำรปฏิบัติดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพ
ติด เพื่อรับทรำบสภำพปัญหำ เข้ำใจถึงข้อจำกัดที่เป็นปัญหำในกำรดำเนินงำนของสถำนที่คุมขัง และรองรับ
หน้ ำที่ของ กสม. ในกำรเสนอแนะมำตรกำรในกำรส่ งเสริม และคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนของผู้ เข้ำรับกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้ ติ ดยำเสพติด โดยในปี งบประมำณ 2564 ส ำนักงำน กสม. ได้ล งพื้นที่ ตรวจเยี่ย มศูน ย์ ฟื้ น ฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด จำนวน 2 ครั้ง (5 ศูนย์
ฟื้นฟูฯ) ดังนี้
ครั้ ง ที่ 1 (ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ) ระหว่ ำ งวั น ที่ 11 – 12 มี น ำคม 2564 มณฑลทหำรบกที่ 23
ค่ ำ ยศรี พั ช ริ น ทร์ อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น และ ศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภำพผู้ ติ ด ยำเสพติ ด กองบิ น 1
(กองทัพอำกำศ) ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ และประชุมร่วมกับ พ.ท.พงษ์พัฒน์
ธรรมโส หัวหน้ำศูนย์ฟื้นฟู ฯ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ ติดยำเสพติด กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครำมพิเ ศษ
ค่ำยฝึกกำรรบพิเศษปำกช่อง ตำบลวังกระทะ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
ครั้งที่ 2 (ภำคใต้) ระหว่ำงวันที่ 1 – 2 เมษำยน 2564 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด กองร้ อย
อำสำรักษำดินแดน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด กองบิน 7 กองทัพอำกำศ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จึงทำให้
ไม่สำมำรถลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ได้ครบตำมแผนกำหนดภำยในปีงบประมำณ
2564 จำนวน 6 ครั้ง 4 ภำค จึงยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อกำรจัดทำข้อเสนอแนะฯ สำนักงำนจะเร่งดำเนินกำร
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูต่อเนื่องตำมแผนกำรดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2565

2. โครงการจั ด ท าข้ อ เสนอแนะ มาตรการ หรื อ แนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดทำโครงกำรขึ้น เพื่อศึกษำปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อท้ำทำยในการดาเนินการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น กำรดำเนินกำรคืนสัญชำติไทย
ให้กับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นตำมพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงกำรพิสูจน์และ
กำรรับรองควำมเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นระบบและครอบคลุม
เพื่อที่จ ะน ำข้ อมูล และองค์ ควำมรู้ ที่ไ ด้จ ำกกำรศึก ษำมำพัฒ นำและจัด ทำเป็น ข้อ เสนอแนะมำตรกำรหรื อ
แนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนของกลุ่ มคนไทยพลั ดถิ่นต่อรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตำมหน้ำที่
และอำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติต่อไป
3. การปฏิบัติงานวิจัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ส่งเสริมวิทยาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(กองทุนส่งเสริม ววน.) พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2562
ในปี ง บประมำณ 2564 ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ร่ ว มกั บ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุน
งำนวิจั ย ด้ำนสิทธิมนุ ษยชน ในลั กษณะกำรดำเนิน โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ เพื่อพัฒ นำระบบงำนวิจัยของ
ประเทศและของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พร้อมทั้งสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมร่วมกัน โดยสำนักงำน กสม. ได้จัดทำโครงกำรวิจัย จำนวน 3 โครงกำร ดังนี้
(1) โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำข้อเสนอแนะในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีกำรดำเนินกำร
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรออนไลน์
(2) โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำพื้นที่ต้นแบบสิทธิในสุขภำพ และกำรจัดทำมำตรกำรที่เหมำะสมในกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับกำรกำกับและจัดกำรอำกำศสะอำดเพื่อสุขภำพ
(3) โครงกำรศึกษำวิจัยแนวทำงกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอำยุในประเทศไทย
โดยในปัจจุบันโครงกำรข้ำงต้นอยู่ระหว่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูลและจัดทำร่ำงรำยงำนผลกำรศึกษำวิจัย
ทั้งนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ร ะบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) กำรศึกษำวิจัย
บำงส่วนเป็นกระบวนกำรมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติกำร จึงทำให้มีอุปสรรคในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม ประกอบกับ
กระบวนกำรจัดทำคำรับรองระหว่ำงสำนักงำน กสม. และ สกสว. และกำรโอนงบประมำณอุดหนุนกำรวิจัย
ดำเนินกำรช่วงเดือนธันวำคม 2564 ส่งผลให้กำรดำเนินโครงกำรวิจัยล่ำช้ำตำมไปด้วย จึงมีกำรขยำยระยะเวลำ
กำรดำเนินโครงกำรออกไปตำมข้อกำหนดของ สกสว. ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2565

กลยุทธ์ที่ 2.2 การกาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญในการปฏิบัติงานประจาปี
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้พิจำรณำร่วมกันเพื่อกำหนดประเด็นปัญหำ/พื้นที่สำคัญในกำร
ด ำเนิ น กำรตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2564 ก ำหนด โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ค วำมส ำคัญกับ
“ประเด็ น เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น การพู ด การเขี ย น การพิ ม พ์ การโฆษณา และการสื่ อ
ความหมายโดยวิธีอื่น และ “ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ” โดยมีผลกำร
ดำเนินงำนที่สำคัญ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้มีกำรเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์กำรชุมนุม
ทำงกำรเมื อ ง และกำรตรวจสอบกรณี ก ำรชุม นุม ทำงกำรเมื อ ง ตลอดปี ง บประมำณ 2564 โดยได้ รั บ ฟัง
ข้อเท็จจริงจำกทุกฝ่ำย ทั้งจำกกลุ่มผู้ชุมนุม เจ้ำหน้ำที่ตำรวจควบคุมฝูงชน (เจ้ำหน้ำที่ คฝ.) หน่วยงำนของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ผู้พักอำศัยบริเวณรอบพื้นที่กำรชุมนุม และประชำชนผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งจัดให้มี
เวทีระดมควำมคิดเห็นเพื่อหำทำงออกจำกควำมขัดแย้ง และกำรคุ้มครองสิทธิเด็กในสถำนกำรณ์กำรชุมนุม
ร่วมกับตัวแทนผู้ชุมนุม หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรภำคประชำสังคมด้ำนสิทธิมนุษยชน นักวิชำกำรด้ำนสันติวิธี
และนักจิตวิทยำเด็ก นอกจำกนี้ยังได้เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์และลงพื้นที่สังเกตกำรณ์กำรชุมนุมอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดจนลงพื้นที่ไปติดตำมกำรจับกุมผู้ถูกจับกุมเพื่อตรวจสอบและประสำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วย
ทั้ ง นี้ กสม. ได้ มี ข้ อ เสนอแนะประเด็ น ดั ง กล่ ำ ว ไปยั ง คณะรั ฐ มนตรี และหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในส่ ว น
กำรป้องกันหรือแก้ไขกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น
- ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน สำนักงำนตำรวจแห่งชำติต้องงดเว้นกำรใช้ลวด
หนำมหีบเพลงเป็นเครื่องมือควบคุมฝูงชน ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ คฝ. ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ของกฎหมำยและหลักสำกล รวมทั้งต้องจัดให้ผู้ถูกจับกุมทุกคนได้รับสิทธิที่พึงมีตำมกระบวนกำรยุติธ รรม
ตลอดจนหลีกเลี่ย งกำรกระทำ อันเป็นกำรขัด ขวำงกำรใช้สิ ทธิของผู้ ถูกจับกุมในกำรได้รับควำมช่วยเหลื อ
ทำงกฎหมำย
- ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้คณะรัฐมนตรีหลีกเลี่ยงกำรประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินเพื่อควบคุมดูแลควำมสงบเรียบร้อยในกำรชุมนุม เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของกำรใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 2548
เป็นไปเพื่อป้องกันภัยร้ำยแรงที่กระทบต่อควำมมั่นคง ไม่อำจนำไปใช้ในกำรชุมนุมทำงกำรเมืองทั่วไป และ
ควรมอบหมำยกระทรวงยุ ติ ธ รรมเร่ ง รั ด กำรจั ด ท ำกฎหมำยหรื อ ระเบี ย บกลำงในกำรช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยำ
ที่ครอบคลุ มทุก กรณีร วมทั้ งกรณี เหตุ กำรณ์ชุ มนุ มทำงกำรเมื อ งโดยเร็ว ขณะที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่ ง ชำ ติ
ควรกำหนดแนวทำงปฏิบัติให้กำรควบคุมกำรชุมนุมกระทำโดยเจ้ำหน้ำที่ตำรวจในเครื่องแบบ โดยกำรจับกุม
และดำเนิ น คดีกับ ผู้ ชุมนุ มต้องให้ กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ ถูกจับและผู้ต้องหำอย่ำงเคร่งครัด และหลี กเลี่ยง
กำรตั้งข้อหำที่เป็นกำรจำกัดหรือสร้ำงภำระแก่ผู้ใช้สิทธิและเสรีภำพเกินสมควรแก่เหตุ นอกจำกนี้ ยังมีข้อเสนอ
ให้ศำลยุติธรรมพิจำรณำกำหนดแนวทำงกำรใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับกำรปล่อยชั่วครำว ให้สอดคล้องกับหลักกำร
ที่รัฐธรรมนูญ และกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองให้กำรรับรองและคุ้มครอง
และควรพิจำรณำมำตรกำรอื่นแทนกำรคุมขังด้วย

พร้อมกันนี้ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติยังมีข้อเสนอแนะต่อการจัดการชุมนุม ซึ่งต้องเป็นไป
โดยสงบ ปรำศจำกอำวุธและสิ่งเทียมอำวุธ โดยต้องคำนึงถึงสิทธิและควำมปลอดภัยของบุคคลอื่น รวมถึงควำม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกำรชุ ม นุ ม ต้ อ งมี ก ำรประเมิ น ควำมเ สี่ ย งจำกอั น ตรำยในกำรชุ ม นุ ม และ
กำรแพร่ระบำดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และเหตุอื่น โดยเฉพำะกำรสร้ำงพื้นที่
ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยำวชน รวมทั้งควรมีช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้จัดกำรชุมนุมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
เพื่อให้กำรชุมนุมเป็นไปตำมหลักสำกล
2. แถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.1 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ออกแถลงกำรณ์ไม่เห็นด้วยกับกำรจำกัดเสรีภำพในกำร
แสดงควำมคิดเห็ น ของประชำชน เสนอให้ รัฐ รับฟังควำมเห็ นที่แตกต่ำง ไม่ใช้กลไกทำงกฎหมำยเล่ นงำน
ตำมที่ได้เกิดกระแสวิพำกษ์วิจำรณ์กำรทำงำนของรัฐบำลในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีนักแสดง นักร้อง และบุคคลสำธำรณะออกมำแสดงควำมคิดเห็ นและ
ข้อเรียกร้องผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ นำมำซึ่งกำรร้องทุกข์และกำรแจ้งควำมดำเนินคดีกับบุคคลสำธำรณะหลำยรำย
2.2 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้ำนเด็ก สตรี และควำมเสมอภำคของบุคคล
ในคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ตระหนักถึงกำรคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภำพของเด็กและเยำวชน
ที่อยู่ในที่ชุมนุม จึงเสนอข้อห่วงใยต่อบุคคล หน่วยงำน และผู้เกี่ยวข้องกับกำรชุมนุม ดังนี้
1 เด็กและเยำวชนมีสิทธิและเสรีภำพที่จะแสดงออกในควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง และกำรชุมนุม
อย่ำงสงบโดยปรำศจำกอำวุธ ตำมที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ กำรที่ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องอำจประสงค์ให้เด็กและเยำวชนได้มีโอกำสเรียนรู้ และมี
ส่วนร่วมในกำรชุมนุม อันเป็นส่วนหนึ่งของควำมเข้ำใจหลักพื้นฐำนสิทธิเสรีภำพนั้น เป็นสิ่งที่กระทำได้ตำม
กฎหมำย
2. พึงหลีกเลี่ยงกำรพำเด็กที่ยังไม่ส ำมำรถช่วยเหลื อตนเองได้เข้ำร่วมกำรชุมนุม โดยไม่จำเป็น
สำหรับเด็กและเยำวชนอื่นใดที่อยู่ในที่ชุมนุมนั้น เป็นหน้ำที่ของผู้จัดกำรชุมนุม ผู้ปกครอง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่
ดูแลกำรชุมนุม ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่ำง ๆ จะต้องปกป้องคุ้มครอง โดยระมัดระวังกำรใช้ภำษำ มลภำวะทำง
เสียง หรือกำรแสดงออกต่ำง ๆ ไม่ให้เด็กและเยำวชนสัมผัสและซึมซับกับกำรปลุกเร้ำกำรสร้ำงควำมเกลียดชัง
หรือกำรใช้ควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ อันส่งผลกระทบต่อพัฒนำกำรของเด็กและเยำวชน
3. เวทีชุมนุมและสื่อมวลชนไม่พึงเสนอภำพ เนื้อหำ ที่เป็นกำรระบุตัวตนของเด็กและเยำวชน
ในลักษณะที่เป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำย อันอำจส่งผลกระทบต่อจิตใจ ชื่อเสียง สิทธิประโยชน์อื่นใด ตลอดจน
สวัสดิภำพของเด็กและเยำวชน
4. ในกำรชุมนุม ต้องไม่ใช้เด็กเป็นแนวหน้ำที่สุ่มเสี่ยงอันตรำย
5. หำกสถำนกำรณ์มีแนวโน้มไปสู่ควำมรุนแรง ผู้จัดกำรชุมนุม ผู้ปกครองของเด็กที่เข้ำร่วมชุมนุม
ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ดูแลกำรชุมนุม จะต้องนำเด็กออกจำกพื้นที่กำรชุมนุมโดยเร่งด่วน

กลยุทธ์ที่ 2.3 การสนับสนุนบทบาทภาคธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเด็น
ธุร กิจ กับ สิ ทธิมนุ ษยชน เพื่อ สนั บ สนุ น บทบำทของภำคธุรกิจในกำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชนในรูปแบบต่ำง ๆ
รวมถึงกำรขับเคลื่ อนผ่ำนกลไกคณะทำงำนขับเคลื่ อนธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชนและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยมี
กำรดำเนินกำรทีส่ ำคัญ ดังนี้
1. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิประการอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดทำหนังสือ/เอกสำรเผยแพร่ โดยสังเครำะห์และ
สรุปสำระสำคัญจำกเนื้อหำของงำนศึกษำวิจัยในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่ดำเนินกำรโดยสำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ร่วมกับคณะที่ปรึกษำ นักวิจัย และวิชำกำร อำทิ รำยงำนกำรศึกษำวิจัย
เรื่อง “มำตรฐำนสำกลในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน” รำยงำนกำรศึกษำวิจัย เรื่อง “บทบำท
ของสถำบันสิทธิมนุษยชนในกำรคุ้มครองกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนของภำคเอกชน” รำยงำนกำรศึกษำวิจัย
เรื่อง “กำรตรวจสอบด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน (Human Rights Due Diligence : HRDD)” เป็นต้น
และนำเอกสำรดังกล่ำวไปเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำรส่งเสริมและ
คุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชนในประเด็น ธุร กิจกับสิ ทธิมนุษยชน ตำมข้อเสนอแนะของงำนศึกษำวิจัย โดยจัดส่ง
หนั ง สื อ /สื่ อ เผยแพร่ ผ่ ำ นระบบไปรษณี ย์ ต อบรั บ และแพลตฟอร์ ม ออนไลน์ (เช่ น Google Frorm)
ให้กลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง 675 หน่วย ทั้งยังมีกำรเผยแพร่สื่อในรูปแบบ e-book โดยให้สำธำรณชนสำมำรถ
เข้ำดู และดำวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย
ตัวอย่าง เอกสารเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิประการอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. โครงการถอดบทเรียนในการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามหลักการชี้แนะ
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยคณะทำงำนขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน และสำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชนในฐำนะฝ่ ำยเลขำนุกำร ได้ดำเนินโครงกำร
ถอดบทเรียนในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ตำมหลักกำรชี้แนะเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 ธันวำคม 2563 ณ โรงแรมอันดำรำ รีสอร์ท
เรสซิเด้นซ์ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงแรมต้นแบบในโครงกำรนำร่อง (Pilot Project) ในกำรเผยแพร่หลักกำร
ชี้แนะขององค์กำรสหประชำชำติเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (UNGP) ไปใช้ในธุรกิจกำรท่องเที่ยวและ
กำรโรงแรม โดยกำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียน (Lesson Learned) ประสบกำรณ์ของ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมนำร่องที่ดำเนิ นกำรตำมหลักกำรชี้แนะว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชำชำติ (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs)
ในเวทีมีกำรน ำเสนอควำมรู้ และประสบกำรณ์ ในกำรดำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมนำร่ องในจั งหวัด ภู เ ก็ ต
ตำมหลักกำร UNGPs โดย คุณณัฏฐกัญญำ แสงโพธิ์ ผู้บริหำรโรงแรม และผู้ดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้
ผู้ร่วมกำรประชุมได้รับทรำบถึงวิธีกำรในกำรปรับตัวและเตรียมควำมพร้อมด้ำนสิทธิมนุษยชนแก่ภำคธุรกิจ
กำรท่ อ งเที่ ย วกำรโรงแรมเมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หำต่ ำ ง ๆ และควำมท้ ำ ทำยของธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สิทธิมนุษยชน เช่น กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 หรือปัญหำภัยพิบัติอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ้นอนำคต
นอกจำกนี้ยังมีกำรถอดบทเรียนในประเด็นสิทธิมนุษยชน เช่น ประเด็นสิทธิแรงงงำน กำรจ้ำงงำน คู่ค้ำ
ธรรมำภิบำล ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม และกำรอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนร่วมกันหำแนวที่เหมำะสม
เพื่อให้ภำคธุรกิจยังคงดำเนินงำนและสำมำรถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้แม้ต้องเผชิญสถำนกำรณ์ปัญหำดังกล่ำว
อันจะนำไปสู่กำรเกิดคู่มือและแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและสำมำรถขยำยผล
โครงกำรนำร่องไปสู่ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมอื่น ๆ ในประเทศไทยได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3
มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน
คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ไ ด้ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ ในกำรส่ ง เสริ ม กำรเคำรพและกำรปฏิ บั ติ
ตำมหลั กสิ ทธิมนุ ษยชน รวมทั้งส่ งเสริ มควำมร่ว มมือและกำรประสำนงำนในกำรทำงำนร่ว มกับเครือข่ำย
ระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำร องค์กรเอกชน และองค์กำรอื่นด้ำนสิทธิมนุษยชนทั้งภำยในประเทศและพันธมิตร
ในเวที ร ะหว่ ำ งประเทศ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมร่ ว มมื อ และพลั ง ในกำรส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครอ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรดำเนินงำนจำแนกตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและทางานร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและชุมชน ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. โครงการ "การจัด ท ารายงานสถานการณ์ ปัญ หา และผลกระทบด้า นสิท ธิม นุษ ยชนจาก
โครงการพัฒ นาระเบีย งเศรษฐกิจ ภาคตะวัน ออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และ
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยสำนักส่ งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ได้จัดทำ
โครงกำรดังกล่ำว โดยมีกำรตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อรวบรวมสถำนกำรณ์ ปัญหำ และผลกระทบด้ำนสิทธิ
มนุษ ยชนจำกโครงกำรพัฒ นำระเบีย งเศรษฐกิจ ภำคตะวัน ออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
และน ำมำจัด ทำรำยงำนและข้อ เสนอแนะด้ำ นนโยบำยที่คุ้ม ครองและส่ง เสริม สิท ธิม นุษ ยชนที่ไ ด้รับ
ผลกระทบจำกโรงกำรพัฒ นำระเบีย งเศรษฐกิจ ภำคตะวัน ออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
เสนอต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
เนื่องจำกในระหว่ำงกำรดำเนินโครงกำร ได้พบปัญหำอุปสรรคจำกกำรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงกำร
ตำมหนังสือกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ที่ สม 0001 (กสม.6) /2 ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564 มอบหมำย
ให้สำนักกฎหมำยรับผิดชอบโครงกำรดังกล่ำวแทน จึงทำให้โครงกำรชะล่อกำรดำเนินกำรออกไป
2. โครงการประสานความร่ว มมือกับเครือ ข่า ยเพื่อ ส่ง เสริม สิท ธิของกลุ่ม ชาติพัน ธุ์ และการแก้ไ ข
ปัญหาคนไทยพลัดถิ่ น และไร้สถานะ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ดำเนินภำรกิจในกำร
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก ในกำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำรสร้ำงภำคี
เครือข่ำยสิทธิมนุษยชนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ โดยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเด็นสิทธิ
ของกลุ่มชำติพันธุ์และกำรแก้ไขปัญหำคนไทยพลัดถิ่นและไร้สถำนะ จำนวน 3 กิจกรรม
4.1) โครงกำรประสำนควำมร่ว มมือกับเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมสิทธิข องกลุ่มชำติพันธุ์ กิจกรรมงำน
รวมญำติช ำติพัน ธุ์ช ำวเล “ส่ง เสริม วิถีชีวิต สู่ก ำรผลักดันกฎหมำย และเขตคุ้มครองทำงวัฒ นธรรมกลุ่ม

ชำติพัน ธุ์ช ำวเล” จัดขึ้น ในระหว่ำงวัน ที่ 27-29 พฤศจิกำยน 2563 ณ ชุมชนชำวเล เกำะหลีเป๊ะ ตำบล
เกำะสำหร่ำย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย กำรจัดนิทรรศกำรและ
ซุ้ม แสดงวิถีช ีว ิต วัฒ นธรรม และสิน ค้ำ ชำวเล กำรพบปะพูด คุย กับ เครือ ญำติข องชำวเล กำรเสวนำ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ปัญ หำและแนวทำงแก้ไ ขร่ว มกับ ภำคีทุก ภำคส่ว น กำรแสดงทำงวัฒ นธรรมชำวเล
รองแง็ง กำหยง ฯลฯ และกำรสรุปประเด็นทำงวิชำกำรเพื่อแก้ไขปัญหำของกลุ่มชำติพันธุ์ชำวเลในพื้นที่
ทั้ง นี ้ โครงกำรดัง กล่ำ วกำหนดจัด เวทีรับ ฟั ง ควำมคิด เห็น 4 ภำค จำนวน 10 เวที โดยมี
ข้อ เสนอต่อ คณะกรรมกำรสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชำติใ ห้มีส่ว นร่ว มในกำรเร่ง รัด ติด ตำม “(ร่ำ ง) พ.ร.บ.
ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชำติพันธุ์ ” ให้มีผ ลบังคับใช้โดยเร็ว และสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติอยู่ระหว่ำงกำรมอบหมำยให้มีกลไก/โครงกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกระบวนกำรติดตำม
และสนับสนุนให้เกิดกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเรียบร้อยแล้ว
4.2) กิจ กรรม “วัน ชนเผ่ำ พื้น เมือ งสำกล” ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรสิท ธิม นุษ ยชน
แห่ง ชำติร่ว มกับ องค์ก รเครือ ข่ำย ประกอบด้ว ยสภำชนเผ่ำพื้น เมือ งแห่ง ประเทศไทย สำนัก งำนกองทุน
สนับ สนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) มูล นิธิประสำนควำมร่วมมือของชนเผ่ำพื้นเมืองในเอเชีย (AIPP)
และ Diakonia Thailand ร่ว มจัด งำนวัน ชนเผ่ำ พื้น เมือ งสำกล ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง จัด ขึ้น ทุก วัน ที่
9 สิงหำคมของทุกปี โดยมีผู้เข้ำร่วมงำนผ่ำนระบบออนไลน์ Facebook live จำนวนประมำณ 120 User
และกลุ ่ม ชำติพ ัน ธุ์ 4 ภูม ิภ ำค อีก ประมำณ 80 คน ในกำรจัด งำนประกอบด้ว ยเวทีเ สวนำวิช ำกำร
“สำนพลัง ผลัก ดัน กฎหมำยคุ้ม ครองวิถีชีวิต และส่ง เสริม สิท ธิช นเผ่ำ พื้น เมือ ง ” กำรนำเสนอรูป ธรรม
ศัก ยภำพในกำรจัด กำรตนเองของชนเผ่ำ พื้ น เมือ งในสถำนกำรณ์ก ำรแพร่ก ระจำยของโรคติด เชื้อ ไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID–19) กำรเปิดพื้น ที่ให้เยำวชนชนเผ่ำพื้นเมือ งส่ง เสียงสะท้อ นและควำมคำดหวัง
ต่อสัญญำประชำคมชนเผ่ำพื้นเมืองในอนำคต เป็นต้น ซึ่งจำกกำรเสวนำกลุ่มชำติพันธุ์ และชนเผ่ำพื้นเมือง
มีควำมปรำรถนำให้มีกำรผลักดัน มำตรกำรหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ภำยในประเทศในกำรดูแลสิทธิของกลุ่ม
ชำติพัน ธุ์แ ละชนเผ่ำ พื้น เมือ ง โดยประเด็น ที่สำคัญ คือ กฎหมำยคุ้ม ครองวิถีชีวิต และกำรส่ง เสริม สิท ธิ
ชนเผ่ำพื้นเมือง รวมทั้งมองเห็นมิติในเรื่องประโยชน์และกำรพัฒนำประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำร
พิจ ำรณำกฎหมำยที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ง เป็น ช่ว งเวลำส ำคัญ ที่จ ะติด ตำมกำรยกระดับ ในเรื่อ งสิท ธิม นุษ ยชน
ในประเด็นสิทธิของกลุ่มชำติพันธุ์ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป
4.3) กิจกรรมร่วมกับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิต กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย สำนักงำน
ประสำนกำรพัฒ นำสัง คมสุข ภำวะ และมูล นิธ ิช ุม ชนไท เพื ่อ จัด เก็บ ข้อ มูล ของกลุ ่ม คนไทยพลัด ถิ่น
ในปีง บประมำณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชำติม ีแ ผนกำรน ำนัก ศึก ษำลงพื ้น ที่
เพื่อ จัด เก็บ ข้อ มูล คนไทยพลัด ถิ่น ร่ว มกับ หน่ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ งตำมควำมร่ว มมือ ดัง กล่ำ ว แต่เ นื่อ งจำก
ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID–19) จึงมีกำรปรับแผนกำรดำเนินงำน
เป็น กำรนัด หมำยหน่ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ งในกำรประชุม เพื่อ ทบทวนกำรจัด กิจ กรรม ผ่ำ นกำรประชุม
ระบบทำงไกล เมื่อ วัน ที่ 10 กัน ยำยน 2564 ซึ่ง สรุป ข้อ เสนอแนะจำกที่ประชุมได้ดัง นี้ 1) ให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ประสำนควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยทักษิณ ดำเนินโครงกำรวิจัย

ร่ว มกัน ในกำรแก้ไ ขปัญ หำคนไทยพลัด ถิ่น ในระยะต่อ ไป 2) ลงพื้น ที่เ พื่อ เก็บ ข้อ มูล ของคนไทยพลัด ถิ่น
หำกได้รับ วัคซีน ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID–19) ในระดับที่เพียงพอหรือเข้ำเงื่อนไข
ของพื้น ที่จ ะประสำนควำมร่ว มมือ กับ หน่ว ยงำนตำมบัน ทึก ข้อ ตกลงควำมร่ว มมือ อีก ครั้ง เพื่อ ดำเนินกำร
ตำมควำมร่วมมือต่อไป 3) ในระหว่ำงที่ยังไม่สำมำรถลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลคนไทยพลัดถิ่น เสนอให้มี
ตัวแทนเครือข่ำยประสำนงำนให้ชำวบ้ำนทำข้อมูลพื้นฐำนของตนเอง สำรวจกลุ่มหรือควำมพร้อมของตน
เพื่อเตรียมกำรลงบันทึกข้อมูลเมื่อระบบกำรยื่นคำขอพิสูจน์คนไทยพลัดถิ่นเปิดทำกำร
3. โครงการ กสม. ลงพื้นที่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาประเด็นสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมำณ 2564 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ดำเนินกำรประชุมหำรือกับ
ภำคประชำสังคมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรก
เป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 เป็นกำรประชุมหำรือร่วมกับเครือข่ำย
เด็กและเยำวชนในประเด็น “สิทธิเด็กในสถำนกำรณ์กำรชุมนุ ม (กรณีที่สำมเหลี่ยมดินแดง) โดยมีรำยละเอียด
กิจกรรม ดังนี้
3.1 กิจกรรมเวทีสำธำรณะ กสม. พบภำคประชำสังคม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนระบบ Zoom Meeting
และถ่ำยทอดสดผ่ำนโปรแกรม Facebook live จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2564 เป็นกำรประชุมหำรือ
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และ
ภำคประชำสังคม โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมและแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนระบบ Zoom Meeting จำนวน 100 คน
และรับชมผ่ำนกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนโปรแกรม Facebook live ประมำณ 1,400 User รวมทั้งมีกำรแสดงควำม
คิดเห็นผ่ำน Google Form จำนวน 10 คน โดยประเด็นในกำรประชุมหำรือ คณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชำติได้มีกำรนำเสนอแนวนโยบำยในกำรทำงำน 5 ประกำร ซึ่งในที่ประชุมกลุ่มภำคประชำสังคมได้มีกำร
แสดงควำมคิ ด เห็ น ต่ อ กสม. ในประเด็ น ต่ ำ ง ๆ และมี ข้ อ เสนอให้ จั ด กำรประชุ ม หำรื อ รำยประเด็ น ด้ ำ น
สิทธิมนุษยชน หรือเป็นกำรประชุมหำรือตำมกลุ่มควำมร่วมมือต่ำง ๆ ตำมนโยบำยของ กสม. เพื่อให้มีกำร
ทำงำนร่วมกับภำคประชำสังคม และกำรทำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่ำง ๆ มำกยิ่งขึ้น
3.2 กิ จ กรรมกำรจั ด ประชุ ม เพื่ อ แสวงหำทำงออกและจั ด ท ำข้ อ เสนอแนะ กรณี สิ ท ธิ เ ด็ ก ใน
สถำนกำรณ์ชุม นุม (กรณีที่แยกสำมเหลี่ ยมดินแดง) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนระบบ Zoom Meeting และ
Facebook live จั ดขึ้นเมื่อวั นจั นทร์ ที่ 30 สิ งหำคม 2564 เวลำ 9.30-12.00 มีผู้ เข้ำร่วมจำกตัวแทนทุ กภำคส่ วน
ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนหน่ ว ยงำนรั ฐ ที่ ดู แ ลด้ ำ นสิ ท ธิ เ ด็ ก สื่ อ มวลชน โดยที่ ป ระชุ ม ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะสรุ ป
ได้ ดังนี้ (1) กำรผ่ อนปรนมำตรกำรควบคุ มฝู งชนเพื่ อ ให้ เด็ ก และเยำวชนมี พื้น ที่ แสดงออกเชิ งสั ญ ลั ก ษณ์
(2) กำรประสำนงำนกับสำนักงำนตำรวจแห่งชำติดำเนินกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ในกำรควบคุมฝูงชนให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล (3) กำรประสำนงำนกับสำนักงำนตำรวจแห่งชำติให้จัดทำหรือเผยแพร่ “แผนกำรควบคุม
ฝูงชน” (4) ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้อำนวยควำมสะดวกในกำรชุมนุม โดยคัดแยกผู้ชุมนุมเด็ก
และเยำวชนออกจำกผู้ใหญ่ (5) สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติควร “จัดเวทีทำงเลือก” ในกำร
รับฟังควำมคิดเห็นระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐระดับนโยบำยกับเด็กและเยำวชนเพื่อเปิดพื้นที่แสวงหำทำงออกร่วมกัน

4. โครงการขับ เคลื่อ นเพื่อ แก้ไ ขปัญ หาการเข้า ถึง กองทุน ยุติธ รรมตามพระราชบัญ ญัติก องทุน
ยุติธรรม พ.ศ. 2558
สำนัก งำนคณะกรรมกำรสิท ธิมนุ ษยชนแห่ง ชำติ ได้จัด ทำโครงกำรขึ้น เพื่อ สะท้อนปัญหำที่เกิดขึ้น
จำกกำรเข้ำ ถึง กองทุน ยุติธ รรมและนำไปสู่ก ำรระดมควำมคิด เห็น เพื่อ ให้เ กิด ข้อ เสนอแนะเชิง นโยบำย
ในกำรแก้ไ ขกฎหมำยหรือ แนวทำงปฏิบัติ ซึ่ง เป็น ข้อ จำกัด ในกำรเข้ำ ถึง กองทุน ยุติธ รรมในพื้น ที่จัง หวัด
ชำยแดนภำคใต้ โดยจัด กำรสัม ภำษณ์ใ นเดือ นตุล ำคม 2564 ผ่ำ นระบบออนไลน์ ซึ ่ง มีห น่ว ยงำน
ที่เ กี่ย วข้อ งเข้ำ ร่ว มสัมภำษณ์ ได้แ ก่ ผู้แ ทนสำนัก งำนกองทุน ยุติธ รรม ผู้แ ทนสถำบัน วิจัยเพื่อ กำรพัฒ นำ
ประเทศไทย และผู้แ ทนภำคประชำชน ซึ่ง สำนัก ส่ง เสริม กำรเคำรพสิท ธิม นุษ ยชนได้จั ด ทำสรุป ผลกำร
สัมภำษณ์และจัดส่งข้อมูลให้กับสำนักกฎหมำย เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
1. โครงการจั ดประชุมรั บฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจั ย เรื่ อง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาด้ าน
สิทธิชุมชนที่เกิดจากการสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน้า”
ในปีงบประมำณ 2564 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ ดำเนินโครงกำรจัดประชุม
รับฟังควำมเห็นต่อผลกำรศึกษำวิจัย เรื่อง “โครงกำรศึกษำสภำพปัญหำด้ำนสิทธิชุมชนที่เกิดจำกกำรสร้ำงเขื่อน
ฝำย และอ่ำงเก็บน้ำ” เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น และแลกเปลี่ยนควำมรู้ พร้อมทั้งให้ได้มำถึงข้อเสนอแนะและ
มำตรกำรในกำรป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจำกกำรสร้ำงเขื่อน
ฝำย และอ่ำงเก็บน้ำในพื้นที่ โดยจัดให้มีกำรประชุมแสดงควำมคิดเห็นต่อผลกำรศึกษำวิจัย จำนวน 2 ครั้ง จำก
ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ครั้งละ 3 คน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2564
และประชุ ม ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 15 กั น ยำยน 2564 ซึ่ ง ได้ ร ำยงำนผลกำรวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ต่ อ เลขำธิ กำร
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2564
2. การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้มีกลไกในกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และสร้ำงควำม
เข้มแข็งด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิดกำรทำงำนเชิงรุกในประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
มำกยิ่ งขึ้น คณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชำติ จึง มีนโยบำยให้ จัดตั้งศูน ย์ศึ ก ษำและประสำนงำนด้ ำ น
สิ ทธิมนุ ษยชนในภูมิภ ำคเพิ่มขึ้น อีก 6 แห่ ง โดยได้จัดให้ มีพิธีล งนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่ว มมือระหว่ำง
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติกับสถำบันอุดมศึกษำ และเปิดศูนย์ ศึกษำและประสำนงำนด้ำน
สิทธิมนุษยชนในภูมิภำค ดังนี้

1) ภำคตะวันออก ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษำและ
ประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2563
2) ภำคตะวัน ตก ณ คณะมนุ ษยศำสตร์และสั งคมศำสตร์ มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ กำญจนบุรี จังหวัด
กำญจนบุรี ได้จัดพิธีลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือ และเปิดศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2563
3) ภำคเหนือ ณ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ ได้จัดพิธีลงนำมข้อตกลงควำม
ร่วมมือ และเปิดศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564
4) ภำคใต้ ณ คณะมนุ ษยศำสตร์ และสั งคมศำสตร์ มหำวิทยำลั ยรำชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้จัดพิธี
ลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือ เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2564 และเปิดศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2564
5) ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ณ คณะรั ฐ ศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ยอุ บ ลรำชธำนี จั ง หวั ด อุ บ ลรำชธำนี
ได้จั ดพิธีล งนำมข้อตกลงควำมร่ ว มมือ เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2552 และเปิดศูนย์ศึกษำและประสำนงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2564
6) จังหวัดชำยแดนภำคใต้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ จังหวัดยะลำ ได้จัดพิธีลงนำมข้อตกลงควำม
ร่วมมือ และเปิดศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2564
ภำยใต้กำรดำเนิ น โครงกำรมี กำรจั ด กิจกรรมควำมร่ว มมือร่ว มกับศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ ำ น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู มิ ภ ำคที่ ส ำคั ญ เช่ น (1) กำรลงนำมบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ กั บ สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำที่ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ศึ ก ษำและประสำนงำนด้ ำ น
สิทธิมนุษยชนในภูมิภำค (2) กำรจัดสัมมนำวิช ำกำรประเด็นสิทธิมนุษยชน (3) กำรลงพื้นที่ชุมชนร่ว มกับ
เครื อข่ำยระหว่ำงประเทศและสถำบั น อุดมศึกษำ และ (4) กำรดำเนิ น โครงกำรประสำนควำมร่ว มมือกับ
เครือข่ำยเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชำติพันธุ์ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 3.3 การเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ประสำนควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชนกับพันธมิตรในเวที
ระหว่ำงประเทศ เพื่อติดตำมพัฒนำกำรที่สำคัญด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
และตัวอย่ำงที่ดีในกำรดำเนินงำนเพื่อส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในประเด็นสำคัญที่อยู่ในควำมสนใจ
ร่วมกัน ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและภำพลักษณ์ที่ดีในเวทีระหว่ำงประเทศ และภำรกิจติดตำมผลกำร
ดำเนินกำรตำมพันธกรณีและมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศมำอย่ำงต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ำในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 ทั่วโลกจะประสบปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และส่งผล
กระทบต่อภำรกิจกำรเข้ำร่วมประชุมหรื อกิจกรรมเพื่อส่งเสริมควำมร่ว มมือในกรอบควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ไ ด้ มี ก ำรประสำนควำมร่ ว มมื อ หรื อ เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ด้ ำ น
สิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศที่สำคัญ โดยกำรดำเนินกำรตำมกรอบควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษ ยชนระหว่ำง
ประเทศ ดังนี้

1. กรอบความร่ วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่า ด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global
Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)
1.1) ผู้แทนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้เข้ำร่วมกำรประชุมประจำปี 2564 ของกรอบ
ควำมร่วมมือเครือข่ำยพันธมิตรระดับโลกว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (GANHRI 2021) ระหว่ำงวันที่
29 มิถุนำยน-1 กรกฎำคม 2564 ผ่ำนระบบทำงไกล โดยมีรำยละเอียดกิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมกำรแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของสถำบันสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชำติ
โดยเฉพำะบทบำทของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19)
(2) กิ จ กรรมกำรประชุ ม สำธำรณะในหั ว ข้ อ “ธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบกำรณ์ในกำรดำเนิ น กำรตำมปฏิญญำเอดินบะระ (Edinburgh Declaration) กำรส่ งเสริ มให้ มีกำร
ดำเนินกำรตำมหลักกำรชี้แนะของสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) และกำรพิจำรณำถึง
บทบำทของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในทศวรรษหน้ำ
(3) กำรประชุมสมัชชำใหญ่ (General Assembly) เพื่อให้สมำชิกรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของ
กลไกภำยใต้ GANHRI กำรพิจำรณำรับรองกำรแต่งตั้งสมำชิกใหม่ของคณะกรรมกำรบริหำร GANHRI และกำร
ลงมติในเรื่องต่ำง ๆ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำประเด็นต่ำง ๆ ได้แก่ กำรรับรองระเบียบวำระกำรประชุม
กำรรั บ รองรำยงำนกำรประชุม GANHRI 2020 กำรรั บ รองสมำชิก ใหม่ แ ละสมำชิ ก ที่ มี ว ำระต่ อ เนื่ อ งของ
คณะกรรมกำรบริหำร GANHRI จำกเครือข่ำยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของภูมิภำคอเมริกำ เป็นต้น
(4) กำรเปิดโครงกำรแผนปฏิบัติกำรระดับโลกของ GANHRI ว่ำด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
พื้นที่พลเมืองเพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรทำงำนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมพื้นที่พลเมือง และนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน รวมถึงควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรตำมปฏิญญำมำร์รำเกช (Marrakesh Declaration)
1.2) กำรเตรียมกำรเข้ำรับกำรประเมินสถำนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือเครือข่ำยพันธมิตรระดับโลกว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2564 เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนะ (SCA) ได้แจ้งกำหนดกำร
พิจำรณำประเมินสถำนะของ กสม. ไทย ที่จะมีขึ้นระหว่ำงวันที่ 14-18 มีนำคม 2565 (ในกรณีกำรประชุมที่
กรรมกำรมำด้วยตัวเอง) หรือระหว่ำงวันที่ 14-25 มีนำคม 2565 (ในกรณีกำรประชุมผ่ำนระบบทำงไกล) โดย
กสม. ได้รวบรวมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนและสรุปควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ไขข้อห่วงกังวลทั้ง 4 ประกำรของ
คณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนะ (SCA) ประกอบด้วย (1) ควำมเป็นอิสระ (Independence) (2) กำรสรรหำ
และแต่ ง ตั้ ง (Selection and Appointment) (3) ข้ อ เสนอแนะของสถำบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ
(Recommendation by NHRIs) (4) อำนำจหน้ำที่กึ่งตุลำกำร (Quasi-judicial functions) และจัดส่งเอกสำร
คำชี้แจงพร้อมด้วยเอกสำรประกอบอื่น ๆ เสนอไปยัง SCA แล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2564
ทั้ ง นี้ กสม. ยั ง ได้ มี ก ำรประชุ ม หำรื อ เพื่ อ รั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น ต่ อ ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญฯ
ประกอบพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562
ในระหว่ำงวันที่ 11-26 กรกฎำคม 2564 และกำรประชุมหำรือเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรแก้ไขมำตรำ 26 (4)

แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่
3 กันยำยน 2564 ตำมที่ SCA ได้มีประเด็นข้อห่วงกังวลเรื่องควำมเป็นอิสระตำมหลักกำรปำรีส และเสนอแนะ
ให้ กสม. ดำเนิ น กำรสนั บ สนุ น ให้ มีกำรยกเลิ กบทบัญญัตินี้ ซึ่งที่ประชุมเห็ นด้ว ยกับกำรยกเลิ กบทบัญญัติ
ดังกล่ำว และ กสม. ได้รวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อประกอบกำรเสนอร่ำงกฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรี
2. กรอบความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก
(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF)
2.1) กำรประชุมประจำปี APF ครั้งที่ 26 ของกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF) ในระหว่ำง
วันที่ 15-16 กันยำยน 2564 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ ได้เข้ำร่วมกำรประชุม
ผ่ ำ นระบบกำรประชุ ม ทำงไกล โดยกำรประชุ ม ได้ มี ก ำรน ำเสนอควำมคื บ หน้ ำ สถำนกำรณ์ ใ นประเทศ
อัฟกำนิสถำน กำรนำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน APF และนำเสนอรำยงำนด้ำนสุ ขภำพทำงเพศและ
อนำมัยเจริญพันธุ์ของสตรีและเด็กหญิงในภำวะวิกฤติของคณะทำงำนแห่งสหประชำชำติว่ำด้วยกำรขจัดกำร
เลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กหญิง เป็นต้น
2.2) กำรประชุมเครื อข่ ำยผู้ บ ริ ห ำรระดับสู ง (Senior Executive Officers: SEOs) ของกรอบควำม
ร่วมมือ APF เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2564 นำงสำวอัจฉรำ ฉำยำกุล รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ เป็นผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เข้ำร่วมกำรประชุมเครือข่ำยผู้บริหำร
ระดั บ สู ง (SEOs) ของกรอบควำมร่ ว มมื อ APF ผ่ ำ นระบบกำรประชุ ม ทำงไกล โดยกำรประชุ ม ได้ ห ำรื อ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรดำเนินงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำคเอเชีย -แปซิฟิก ในช่วง
ระหว่ำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทั้งในด้ำนกำรติดตำม
เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์และผู้ได้รับผลกระทบในมิติสิทธิมนุษยชน กำรรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำรนำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรทำงำน
3. กรอบความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉียงใต้
( South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) โ ดยในปี ง บปร ะ ม ำ ณ
พ.ศ. 2564 SEANF มีกำรประชุมในกรอบควำมร่วมมือที่สำคัญ ดังนี้
3.1) กำรประชุ ม ประจ ำปี ข อง SEANF (SEANF Annual Meeting) ครั้ ง ที่ 17 ระหว่ ำ งวั น ที่ 24-26
พฤศจิกำยน 2563 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้เข้ำร่วมกำรประชุม ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล
ในกำรประชุมมีกำรดำเนิน กิจกรรมคู่ขนำน จำนวน 2 กิจ กรรม ได้แก่ (1) กำรสัมมนำทำงออนไลน์ว่ำด้วย
กำรริเริ่มในระดับชำติและระดับนำนำชำติที่เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทรมำน (Webinar on National and
International Initiatives on Torture Prevention) (2) กำรหำรื อ ทำงออนไลน์ ว่ ำ ด้ ว ยบุ ค คลไร้ รั ฐ ในรั ฐ
ซำบำห์ (Online Dialogue on Statelessness Issues in Sabah) เพื่อส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน
ของบุคคลไร้รัฐในซำบำห์ ในกำรหำรือครั้งนี้ ได้กล่ำวถึงแนวทำงของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรมีส่วน
ร่วมแก้ไขปัญหำกำรไม่ได้รับสัญชำติ (Nationality) จำกรัฐบำล ซึ่งปัญหำในกำรเข้ำถึงสิทธิขั้น พื้นฐำน เช่น
ด้ำนสำธำรณสุข กำรศึกษำและกำรทำงำน

3.2) กำรประชุมระดับ เจ้ ำหน้ ำที่ (Technical Working Group: TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 1/2564
ระหว่ำงวันที่ 20-22 เมษำยน 2564 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้เข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนระบบ
กำรประชุมทำงไกล โดยในกำรประชุ มครั้งนี้ มีระเบียบวำระกำรประชุมที่สำคัญ อำทิ (1) กำรแลกเปลี่ยน
พั ฒ นำกำรและข้ อ ท้ ำ ทำยที่ ส ำคั ญ ในภู มิ ภ ำคภำยหลั ง กำรประชุ ม ประจ ำปี SEANF ครั้ ง ที่ 17 เมื่ อ เดื อ น
พฤศจิ ก ำยน 2563 (2) กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ำ ในกำรจั ด ท ำเว็ บไซต์ ข อง SEANF และกำรรั บ รองตรำ
สัญลักษณ์ของ SEANF (3) กำรนำเสนอเกี่ยวกับกำรประชุมคณะทำงำนของสหประชำชำติว่ำด้วยผู้สูงอำยุ
ครั้งที่ 11 และกำรสนับสนุนของสถำบันสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชำติในกำรจัดทำร่ำงอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิ ข อง
ผู้สูงอำยุ (Convention on the Rights of Older Persons) (4) กำรนำเสนอรำยงำนและข้อเสนอแนะของ
คณะทำงำนของ SEANF เป็นต้น
3.3) กำรประชุ ม ระดั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ (Technical Working Group: TWG) ของ SEANF ครั้ งที่ 2/2564
ระหว่ำงวันที่ 24-26 สิงหำคม 2564 นำงสำวพรประไพ กำญจนรินทร์ ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
และคณะผู้แทนสำนักงำน กสม. เข้ำร่วมกำรประชุม ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล ซึ่งในกำรประชุมระดับ
เจ้ำหน้ำที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 2/2564 มีระเบียบวำระกำรประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) กำรแลกเปลี่ยน
พัฒนำกำรและข้อท้ำทำยที่สำคัญในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2) กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวกับยุทธศำสตร์
กำรสื่ อสำรองค์ กร (3) กำรอภิ ป รำยเกี่ ย วกั บกำรท ำหน้ ำที่ ประธำน SEANF ในปี 2565 (4) กำรน ำเสนอ
ควำมคืบหน้ำและกำรอภิปรำยเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ของ SEANF (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565-2569
(5) กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ หัวข้อ “กำรคิดเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ภำยหลังกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019: ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิทำงเศรษฐกิจสำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ” (Thinking PostCOVID1 9 Pandemic: Recommendations on Economic Rights for Impacted Communities)
(6) กำรนำเสนอควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับ กำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง SEANF กับคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรั ฐบำล
อำเซี ย นว่ ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR)
(7) กำรหำรื อ เกี่ ย วกั บ สถำนกำรณ์ สิ ท ธิม นุ ษ ยชนในอั ฟ กำนิ ส ถำนและแนวทำงกำรช่ว ยเหลื อ ที่ เ ป็ นไปได้
ของ SEANF น ำเสนอโดย Commission on Human Rights of the Philippines: CHRP (8) กำรรำยงำน
ควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรจัดตั้งสำนักงำนเลขำธิกำรถำวร SEANF และกำรลงนำมข้อบังคับกำรดำเนินงำน
(Rules of Procedure: RoP) ของ SEANF (9) ควำมคืบหน้ำในประเด็นสิ ทธิของผู้สู งอำยุ (10) กำรเตรียม
กำรจัดประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ 18 ในวันที่ 1-2 ธันวำคม 2564
นอกจำกนี้ ยังมีกำรประชุมคู่ขนำนระหว่ำง SEANF กับเครือข่ำยองค์กรพัฒ นำเอกชนเอเชียว่ำ ด้ว ย
สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (Asian NGOs Network on National Human Rights Institutions: ANNI)
และสภำเพื่อสิทธิมนุษยชนและกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (Asian Forum for Human Rights and Development:
FORUM-ASIA) เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หำคม 2564 จั ด ขึ้ น คู่ ข นำนกั บ กำรประชุ ม ระดั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ( Technical
Working Group: TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 2/2564 ระหว่ำงวันที่ 24-26 สิงหำคม 2564 ซึ่งกำรประชุม
ครั้งนี้ถือเป็นกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรร่วมกันเป็นครั้งแรก

4. ความร่ ว มมื อ กั บ คณะกรรมาธิ ก ารระหว่ า งรั ฐ บาลอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ( ASEAN
Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) กำรประชุมหำรือของคณะกรรมำธิกำร
ของรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน AICHR ในประเด็นที่ให้ควำมสำคัญร่วมกันในระดับภูมิภำค
4.1) กำรประชุมหำรือของ AICHR ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตำมปฏิญญำสิทธิมนุษยชนอำเซียน ข้อ 14 ว่ำด้วย
กำรป้องกันและกำรต่อต้ำนกำรทรมำน (AICHR Consultation on the Implementation of Article 14 of
the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD): Preventing and Countering Torture) ระหว่ ำ งวั น ที่
3-4 ธัน วำคม 2563 ผ่ ำนระบบกำรประชุมทำงไกล จัดโดยผู้ แทนอินโดนีเซียใน AICHR ร่ว มกับกระทรวง
กำรต่ำงประเทศของอินโดนีเซีย เป็นกิจกรรมต่อเนื่องตำมโครงกำรของ AICHR ที่จัดขึ้น โดยสอดคล้องกับ
ปฏิญญำสิทธิมนุษยชนอำเซียน ข้อ 14 ที่บัญญัติว่ำ “บุคคลใดจะถูกกระทำทรมำน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษ
ที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีมิได้ ” (Article 14 No person shall be subject to torture or to
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
และกำรดำเนินกำรระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนเกี่ยวกับกำรป้องกันและกำรต่อต้ำนกำรทรมำนระหว่ำง
ผู้แทนหน่วยงำนต่ำง ๆ ในอำเซียน โดยภำยหลังจำกนี้ ผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR จะทำหน้ำที่ในกำรรวบรวม
ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ รั บ จำกเวที นี้ ไ ปด ำเนิ น กำรผลั ก ดั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลในทำงปฏิ บั ติ ใ นประเด็ น กำรป้ อ งกั น
กำรทรมำนต่อไป
4.2) กำรเสวนำ เรื่อง “ทบทวนขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียน
ว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน” (Review Terms of Reference (TOR) of AICHR) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่
8 ตุลำคม 2563 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล โดยผู้แทนไทยในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียน
ว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ร่วมกับกรมอำเซียน กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และคณะทำงำนเพื่อกลไกสิทธิมนุษยชน
อำเซียน (Working Group for ASEAN Human Rights Mechanism) ซึ่งกำรเสวนำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นเวทีในกำรหำรือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้ที่มีบทบำทเกี่ยวข้องกับ AICHR ของไทย เพื่อเตรียมกำร
จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ กำรปรับปรุงขอบเขตอำนำจหน้ำที่ (Terms of Reference: TOR) ของ AICHR
ในส่ ว นของไทย เพื่อให้ มีควำมครอบคลุ ม มีควำมสอดคล้ อ งกั บบริบ ทสิ ทธิ มนุ ษยชนในปัจ จุบัน สำมำรถ
ตอบสนองต่อกลไกกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอำเซียนได้อย่ำงมีประสิทธิผลอย่ำงแท้จริง
4.3) กำรเข้ำร่วมกำรประชุมปรึกษำหำรือของ AICHR เพื่อกำรป้องกันและต่อต้ำนควำมรุนแรงสุดขั้ว
ในอำเซีย นจำกมุมมองสิทธิมนุษยชน ควำมอ่อนไหวทำงเพศ และแนวทำงที่เป็นมิตรกับสิทธิเด็ก (AICHR
Consultation to Prevent and Counter Violence Extremism in ASEAN from Human Rights, Gender
Sensitive and Child Rights Friendly Based Approaches) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2564 ผ่ำนระบบ
ประชุมทำงไกล โดยผู้แทนอินโดนีเซียในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำ ด้วยสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ
ผู้ แทน AICHR ของประเทศสมำชิกอำเซีย น กำรประชุมปรึกษำหำรือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่ อรับ ฟัง ข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องจำกผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ปฏิบัติงำนจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในอำเซียน โดยจะนำข้อมูลและควำม
คิดเห็นที่ได้รับจำกกำรประชุมไปรวบรวมเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะของ AICHR ในประเด็นกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนควำมรุนแรงสุดขั้วในมุมมองสิทธิมนุษยชน ควำมอ่อนไหวทำงเพศ และแนวทำงที่เป็นมิตรกับสิทธิเด็ก
ในบริบทของอำเซียนต่อไป

4.4) กำรเข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม ปรึ ก ษำหำรื อ ของ AICHR ว่ ำ ด้ ว ยกำรบู ร ณำกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในกำร
ดำเนินกำรด้ำนมนุษยธรรม (AICHR Consultation on Mainstreaming Human Rights in Humanitarian
Actions) เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2564 ผ่ำนระบบประชุมทำงไกล โดยผู้แทนอินโดนีเซียในคณะกรรมำธิกำร
ระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน และผู้แทน AICHR ของประเทศสมำชิ กอำเซียน กำรประชุม
ปรึกษำหำรือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลประเด็นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำรเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ใ นมิ ติ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จำกผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนจำกทุ ก ภำคส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องในอำเซียน โดยจะนำข้อมูลและควำมเห็นที่ได้รับจำกกำรประชุมมำจัดทำเป็นข้อเสนอแนะของ
AICHR ว่ำด้วยกำรบูรณำกำรสิทธิมนุษยชนในกำรดำเนินกำรด้ำนมนุษยธรรมในบริบทของอำเซียนต่อไป
4.5) กำรเข้ำร่วมเวทีกำรประชุมของ AICHR ว่ำด้วยสิทธิในสุขภำพ (a) กำรตระหนักถึงสิทธิด้ำนสุขภำพ
ด้วยกำรบรรลุหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำ (b) กำรตระหนักถึงกำรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำสำหรับกลุ่มเสี่ยง
หรือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยเฉพำะแรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำนในอำเซียน (AICHR Forum on the Right
to Health, (a) Realising the Right to Health through Achieving Universal Health Coverage, (b)
Realising Universal Health Coverage for Groups at Risk or Infected by COVID-19, particularly for
Migrant Workers in ASEAN) เมื่ อ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ำยน 2564 ผ่ ำ นระบบประชุ ม ทำงไกล จั ด โดยผู้ แ ทน
อินโดนีเซียในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ ร่วมกับผู้แทน AICHR ของประเทศสมำชิก
อำเซี ย น ซึ่ ง กิ จ กรรมนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมตำมแผนงำน/โครงกำรที่ ส ำคั ญ ของ AICHR ระหว่ ำ งปี
2560-2564 (AICHR 2017-2020 Priority Programme) เพื่อให้สมำชิกอำเซียนเกือบทุกประเทศมีกำรพัฒนำ
นโยบำยหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (Universal Health Care: UHC) แต่ยังคงมีควำมท้ำทำยในกำรดำเนิน
นโยบำยเพื่อให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรสุขภำพได้ทั้งหมด โดยเฉพำะกับกลุ่มเปรำะบำงและกลุ่มคน
ชำยขอบ โดยภำยหลังกำรประชุม AICHR อินโดนีเซียจะนำข้อมูลและควำมคิดเห็นที่ได้รับจำกกำรประชุม
ไปจัดทำเป็นข้อเสนอแนะของ AICHR ต่อไป
4.6) กำรเข้ำร่วมเวทีกำรประชุมของ AICHR ว่ำด้วยสิทธิของแรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำน: กำรดำเนินกำรตำม
ข้ อ 4 ของปฏิ ญ ญำอำเซี ย นว่ ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของแรงงำนโยกย้ ำ ย
ถิ่นฐำน (AICHR Forum on the Rights of Migrant Workers: The Implementation of Article 4 of the
ASEAN Human Rights Declaration related to the Human Rights of Migrant Workers) เ มื่ อ วั น ที่
30 มิถุนำยน 2564 ผ่ำนระบบประชุมทำงไกล จัดโดยผู้แทนอินโดนีเซียในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐ บำล
อำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ร่วมมือกับผู้แทน AICHR ของประเทศสมำชิกอำเซียน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมตำมแผนงำน/โครงกำรที่สำคัญของ AICHR ระหว่ำงปี 2560-2564 (AICHR 2017-2020 Priority
Programme) ที่รับผิดชอบโดยผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ ข้อมูล
ประสบกำรณ์และข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้เสียและผู้ปฏิบัติจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในอำเซียน รวมทั้ง
องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งของกลไกสหประชำชำติ เพื่ อ น ำข้ อ มู ล และข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ รับ ไปรวบรวมจั ดท ำเป็ น
ข้อเสนอแนะของ AICHR ในประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำนตำมปฏิญญำอำเซีย นว่ำด้วย

สิทธิมนุษยชน ข้อ 4 และสนับสนุนกำรทำหน้ำที่ของ ACMW ในกำรออกแบบและกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติ
กำรของ ASEAN Consensus สำหรับปี พ.ศ. 2561-2568 ต่อไป
4.7) กำรเข้ำร่วมกำรประชุมหำรือระดับภูมิภำค: กำรประเมินตนเองว่ำด้วยควำมก้ำวหน้ำของ AICHR
ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ (Regional Dialogue: Self-Assessment of AICHR Progress after 10 Years) เมื่อวันที่
14 กันยำยน 2564 และวันที่ 23 กรกฎำคม 2564 ผ่ำนระบบประชุมทำงไกล จัดโดยผู้แทนไทยและผู้แทน
อินโดนีเซียใน AICHR ในนำมของ AICHR โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชำชำติ (OHCHR) กำรประชุมจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรทบทวนหน้ำที่และอำนำจของ AICHR และ
เพื่อนำเสนอปัญหำข้อกังวลร่วมกันในระดับภูมิภำคที่จำเป็นจะต้องปรับปรุง โดยคำนึงถึงสถำนกำรณ์ควำม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก และควำมจำเป็นของประเทศสมำชิก อำเซียนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำรประเมิน
ตนเองของ AICHR และข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ รั บ จำกกำรประชุ ม AICHR จะได้ น ำไปพิ จ ำรณำเพื่ อ สนั บ สนุ น
กำรทำงำนของคณะผู้เชี่ยวชำญ (Panel of Expert: PoE) ซึ่งเป็นภำรกิจตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกที่ประชุม
รัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียน ครั้งที่ 52 ซึ่ง PoE จะได้หำรือเกี่ยวกับขอบเขตหน้ำที่และอำนำจ (Terms of
Reference: TOR) ของ AICHR รวมทั้งจะได้นำไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์สำหรับกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
5 ปี ของ AICHR ปี 2564-2569 (Five-Year Work Plan of the AICHR 2021-2025) ต่อไปด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 247 (5) และพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 26 (5) บัญญัติหน้ำที่และอำนำจ
ให้ ค ณะกรรมกำรสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชำติ ด ำเนิ น กำรเพื่ อ สร้ ำงเสริ ม ทุ ก ภำคส่ ว นของสั ง คมให้ ต ระหนั กถึง
ควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจึงได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565 เพื่อกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติให้เป็นไปตำมบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กฎหมำยไทย และพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง
ในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรสิ ทธิม นุษ ยชนได้มี ก ำรด ำเนิน กำรเพื่ อส่ ง เสริม ควำมรู้
ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนั กในเรื่ องสิทธิมนุษยชน สื่อสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนสิ ทธิมนุ ษยชน
ในประเทศไทย รวมทั้งผลงำนสำคัญของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติต่อสำธำรณชนอย่ำงถูกต้องและ
ทั่วถึงตำมยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565 โดยมีผลกำรปฏิบัติงำนจำแนก
ตำมกลยุทธ์ได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
1. โครงการจัดทา “วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน”
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดทำวำรสำรกฎหมำยสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมผลงำนทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกฎหมำยสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่ำง ๆ และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
กฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติรวมทั้งรับฟังควำมเห็นทำงด้ำนกฎหมำยสิทธิมนุษยชน จำกผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตลอดจนเผยแพร่ ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจด้ ำ นกฎหมำยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ แ ก่ ห น่ ว ยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนเอกชน ภำคประชำสังคม และประชำชน ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินกำรจัดทำวำรสำร
กฎหมำยสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 ฉบับ โดยสำระสำคัญของวำรสำรกฎหมำยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย
บทควำมวิชำกำรที่อยู่ในควำมสนใจของประชำชนและทันต่อสถำนกำรณ์ของประเทศไทยในปัจจุบั น ข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เป็นประโยชน์ รวมถึง ผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติได้วินิจฉัยวำงบรรทัดฐำนไว้เป็นอุทำหรณ์ และข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่น่ำสนใจ

ทั้งนี้ ได้ทำกำรเผยแพร่วำรสำรในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และช่องทำงประชำสัมพันธ์ของห้องสมุดสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยำยน – ธันวำคม 2563)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกรำคม – มิถุนำยน 2564)

2. โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
โครงกำรสร้ ำ งเสริ ม ทุ ก ภำคส่ ว นของสั ง คมให้ ต ระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ภำยใต้
งบประมำณรำยจ่ำยแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวั ดชำยแดนภำคใต้ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 เป็ น กำรด ำเนิ น งำนในมิ ติ ก ำรพั ฒ นำของแผนงำนอ ำนวยควำมยุ ติ ธ รรมและเยี ย วยำผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ซึ่งมีกิจกรรมหลักที่เน้นกำรเผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวข้องโดยดำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้กับตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้แก่
จังหวัดปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส จังหวัดละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 คน รวมจำนวน 3 ครั้ง กลุ่มเป้ำหมำย
รวมทั้งสิ้น 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ประชำชนกลุ่มตัวแทนภำคประชำสังคมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ตลอดจนตระหนักถึงควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน โดยกำรอบรม ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 มีนำคม
2564 ณ โรงแรมปำร์คอินทำวน์ ปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี ให้กับตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวัดปัตตำนี
กิจกรรมประกอบด้วย กำรบรรยำยให้ ควำมรู้เกี่ยวกับหน้ำที่และอำนำจของคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุ ษ ยชน
แห่ งชำติ และพัน ธกรณีร ะหว่ำงประเทศด้ำนสิ ทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคีและกลไกกำรคุ้มครอง
กำรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ควำมรู้ เ นื้ อ หำด้ ำ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสถำนกำรณ์
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ กำรอภิปรำยในหัวข้อ “โอกำสและควำมท้ำทำยของกำรขับเคลื่อนงำนสิทธิมนุษยชน
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ” มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จำนวน 112 คน โดยร้อยละ 87 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจตลอดจนตระหนั กถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน และร่วมกันตั้งเครือข่ำยผ่ำนไลน์
แอปพลิเคชัน ชื่อ “เครือข่ำยสิทธิมนุษยชนชำยแดนใต้ จังหวัดปัตตำนี”

3. โครงการจัดงานสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2563
สมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติได้รั บรองปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิ ทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม
2491 (ค.ศ. 1948) และถื อ เอำวั น ที่ 10 ธั น วำคมของทุ ก ปี เป็ น วั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Human Rights Day)
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดงำนวันสิทธิมนุษยชนสำกล
10 ธันวำคม เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 ในหัวข้อ “เพรำะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมเซ็นทรำ
บำยเซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหำนคร เพื่อรณรงค์เสริมสร้ำงแนวคิดและ
หลักกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน สร้ำงควำมตระหนักและกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคม สร้ำงควำมสนใจและกำรรับรู้
ของประชำชน โดยกิจกรรมภำยในงำนประกอบด้วย
(1) กำรปำฐกถำพิเศษ เรื่อง “เพรำะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” โดยนำงประกำยรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมกำร
สิทธิมนุษยชน ทำหน้ำที่แทนประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
(2) พิธีมอบรำงวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประจำปี 2563 จำนวน 7 รำงวัล
(3) กำรมอบรำงวัลผู้ชนะกำรแข่งขันโต้วำทีสิทธิมนุษยชนภำษำอังกฤษระดับอุดมศึกษำ ประจำปี 2563
(4) กำรแสดงของผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
ระดับอุดมศึกษำ “โครงกำรเยำวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้ำงสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing Up for
Human Rights)
(5) กำรเสวนำ เรื่อง “ร่วมสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงสังคมเคียงข้ำงสิทธิมนุษยชน”
(6) กำรจัดแสดงนิทรรศกำรเพื่อเผยแพร่ควำมรู้สิทธิมนุษยชนสู่สังคมอย่ำงกว้ำงขวำง
กำรจัดงำนวันสิทธิมนุษยชนสำกล 10 ธันวำคม ประจำปี 2564 ได้รับควำมสนใจจำกภำคส่วนต่ำง ๆ
ทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรพัฒ นำเอกชน สื่อมวลชน และประชำชนทั่ว ไป ส่งผลให้ เกิด
กำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนสู่ประชำชนให้ได้รับรู้และเรียนรู้เรื่องสิทธิ เสรีภำพ และกำรปฏิบัติตน
ตำมหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนได้เห็นผลงำนของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ที่สำมำรถนำไปเป็นแบบอย่ำง
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมต่อไป
4. โครงการคั ด เลื อ กบุ ค คลและองค์ ก รที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ด้ า นการส่ ง เสริ ม ปกป้ อ งและคุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563
โครงกำรคั ด เลื อ กบุ ค คลและองค์ ก รที่ มี ผ ลงำนดี เ ด่ น ด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม ปกป้ อ ง และ คุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่ อยกย่อง เชิดชูและประกำศเกียรติคุณ บุคคลและองค์ กร
ที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจ
แก่ บุ ค คลและองค์ ก รที่ อุ ทิ ศตนปฏิ บั ติ งำนเพื่ อส่ งเสริ ม ปกป้ อง และคุ้ มครองสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน และรณรงค์
ให้ประชำชนเห็นควำมสำคัญในกำรส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนร่วมกันขจัดกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนในสังคมให้ลดน้อยลง นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติพร้อมทั้งผลงำน
ของบุคคลและองค์กรที่ได้รับรำงวัลให้เป็นแบบอย่ำงและเป็นแรงบันดำลใจแก่บุคคลและองค์กรอื่นในสังคม

โดยในปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 คณะทำงำนพิจำรณำคัดเลื อกบุ คคลและองค์ กรที่มีผ ลงำนดี เ ด่ น
ด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กำหนดให้รำงวัลกับ บุคคลและองค์กรที่มีผลงำนดีเด่น
ด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน 7 รำงวัล โดยมีบุคคลและ/หรือองค์กรที่สมัครและ
ได้ รั บกำรเสนอชื่ อเข้ ำรั บกำรพิ จำรณำคั ดเลื อก รวมจ ำนวนทั้ งสิ้ น 74 รำย ประกอบด้ ว ย ประเภทองค์ กร
21 องค์กร ประเภทบุคคล 53 รำย ทั้งนี้ คณะทำงำนพิจำรณำคัดเลือกฯ ได้พิจำรณำคัดเลือกบุคคลและองค์กร
ที่สมควรได้รับรำงวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประจำปี 2563 ภำยใต้กรอบสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิทำงพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง
ดังรำยชื่อต่อไปนี้
1) สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดระยอง
2) โครงกำรสี่หมอชำยแดนตำก
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชิดชนก รำฮิมมูลำ
4) รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ธีระ วรธนำรัตน์
5) นำงอรนุช ชัยชำญ
6) นำยเกรียงไกร ไชยเมืองดี
7) นำยสุนทร สุนทรธำรำวงศ์
โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดพิธีมอบรำงวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงำน
ดีเด่น ด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้ อง และคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนประจำปี 2563 ในงำนวันสิทธิมนุษยชนสำกล
10 ธันวำคม ประจำปี 2563 “เพรำะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2563 ณ โรงแรม
เซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร โดยนำงประกำย
รัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแหงชำติ ชุดที่ 3 ทำหน้ำที่แทนประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
เป็นผู้มอบรำงวัลดังกล่ำว
5. โครงการจัดทาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ดำเนินกำรจัดทำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ศึกษำในระดับอุดมศึกษำ โดยเป็นกำรดำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภำยใต้ยุทธศำสตร์คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565 ในกลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำเครื่องมือเพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
สิทธิมนุษยชน โดยคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษำ มุ่งหวังให้ผู้ศึกษำคู่มือทั้งครู อำจำรย์
ผู้สอน บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ และผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ ได้พัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ในระดับอุดมศึกษำอย่ำงรอบด้ำน และมีเนื้อหำแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) องค์ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำของ
องค์กำรสหประชำชำติ
2) กำรตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนศึกษำในวำระโลกและในประเทศไทย โดยให้ควำมสำคัญกับวำระแห่งกำร
ขับเคลื่อนให้เยำวชนได้ตระหนักและลุกขึ้นยืนเพื่อเชิดชูคุณค่ำแห่งสิทธิมนุษยชน (Youth stand up for Human

Rights) ขององค์กำรสหประชำชำติ ด้วยกำรปกป้องไว้ซึ่งศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ ควำมยุติธรรม
และโอกำสที่เท่ำเทียม โดยปรำศจำกกำรแบ่งแยก
3) กำรปรับประยุกต์กำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำในสถำนศึกษำ โดยมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนสมรรถนะ
ด้ำนสิ ทธิมนุ ษยชนของผู้ เรี ยนเป็ นกรอบตั วชี้วั ดที่ เห็ นภำพชั ดเจน คำนึงถึง ควำมหลำกหลำยในวิธี กำรและ
กระบวนกำรเรี ยนรู้ ซึ่ งค ำนึ งถึ งผู้ เรี ยนเป็ นส ำคั ญ เน้ นกำรสร้ ำงควำมร่ วมมื อและแลกเปลี่ ยนประสบกำรณ์
กับผู้เรียน กำรเสริมพลังแรงบวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ เป็นต้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดกำรประชุมเพื่อรับฟังควำมเห็นในกำรปรับปรุงแก้ไข
ร่ำงคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2563 โดยมี
คณำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำเข้ำร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น ได้แก่
1) ศำสตรำจำรย์ประสิทธิ ปิวำวัฒนพำณิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. กฤษฎำกร ว่องวุฒิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. นภำรัตน์ กรรณรัตนสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ
4) นำยสมพงษ์ แก้วเจริญไพศำล ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ
5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย รองศำสตรำจำรย์ประจำสำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย สุโขทัย
ธรรมำธิรำช
พร้อมทั้ง ได้ดำเนินกำรปรับแก้คู่มือตำมควำมเห็นของคณำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ
และเสนอต่อผู้ บริ หำรเพื่อพิจำรณำให้ ควำมเห็ นชอบแล้ ว โดยมีแผนดำเนินกำรเผยแพร่ประชำสั มพันธ์ ไปยั ง
ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค ซึ่งตั้งอยู่ในสถำบันอุดมศึกษำ ทั้ง 12 แห่ง เพื่อนำไป
ทดลองใช้และพิจำรณำให้ ควำมเห็ นเพิ่ มเติมให้ เกิดควำมสมบูรณ์และจะได้จัดพิ มพ์ เป็นรู ปเล่ มเพื่ อเผยแพร่
ต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนต่อไป
6. โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
คณะทำงำนด้ำนส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดทำคู่มือ
วิ ท ยำกรกระบวนกำรด้ ำ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษำ โดยเป็ นกำรด ำเนิ นกำรตำมแผนส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชน
ภำยใต้ยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565 ในกลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำเครื่องมือ
เพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชน และได้จัดทำโครงกำรเผยแพร่คู่มือดังกล่ำว เพื่อให้บุคลำกร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ครู ผู้ ส อน บุ ค ลำกรด้ ำ นกำรศึ ก ษำและฝึ ก อบรมประจ ำหน่ ว ยงำนต่ำ ง ๆ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อง
ในทุกภำคส่วน นำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยคณะผู้จัดทำ
ได้รวบรวมองค์ควำมพื้นฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำ
ขององค์กำรสหประชำชำติและรวบรวมองค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในกำรเป็นวิทยำกรกระบวนกำรด้ำน
สิทธิมนุษยชน ประกอบกับตัวอย่ำงของเครื่องมือ เทคนิค และวิธีกำรนำไปประยุกต์เพื่อกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้และกำรฝึกอบรมด้ำนสิทธิมนุษยชน

7. โครงการจั ด ท าแผนงานและการพั ฒ นาทั ก ษะการเป็ น วิ ท ยากรกระบวนการด้ านการส่ ง เสริ ม
สิทธิมนุษยชน
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุ ษยชนแห่งชำติ ได้ดำเนินโครงกำรจัดทำแผนงำนและกำรพัฒนำทักษะ
กำรเป็นวิทยำกรกระบวนกำรด้ำนกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
ส่ งเสริ มสิ ทธิม นุ ษยชนในภำรกิ จ หลั ก ขององค์ กร รวมถึงพัฒ นำทั ก ษะกำรเป็ นวิ ทยำกรกระบวนกำรของ
เจ้ำหน้ำที่สำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ให้สำมำรถจัดกิจกรรมและถ่ำยทอดควำมรู้ ให้แก่ประชำชนได้อย่ำง
แพร่หลำย แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทำให้กำร
ดำเนินกำรจัดสัมมนำโครงกำรดังกล่ำวต้องชะลอออกไป โดยมีแผนกำรดำเนินงำนในปี 2565
8. โครงการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมด้ า นการส่ ง เสริ ม การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของศู น ย์ ศึ ก ษาแล ะ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
8.1 โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up For
Human Rights) ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ได้ ด ำเนิ น โครงกำร
โดยกำรจั ด ประกวดผลงำนในกำรส่ ง เสริ ม
และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนภำยใต้ แ นวคิ ด
“สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน” (Human
Rights for all) จำนวน 2 รูปแบบ คือ
1) กำรประกวดภำพถ่ำยสิทธิมนุษยชน และ
2) กำรประกวดคลิปสั้นผ่ำนแพลทฟอร์ม Tiktok
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยำวชนและประชำชนทั่วไปได้นำเสนอผลงำนสะท้อนประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน
ในสถำนกำรณ์ ปั จ จุ บั น และน ำผลงำนเหล่ ำ นั้ น เผยแพร่ สู่ ส ำธำรณะในกำรสร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจด้ ำ น
สิทธิมนุษยชน ซึ่งโครงกำรมีกำรก่อหนี้ผูกพันและอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2564 ต่อมำเมื่อวัน
เสำร์ที่ 12 มีนำคม 2565 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดงำนเสวนำและมอบรำงวัลกำร
ประกวดภำพถ่ำยและคลิปสั้น TikTok ภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร
8.2 โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้ า นสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนศึ ก ษา เพื่ อ น าคู่ มื อ การจั ด การเรี ย นรู้ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษา ส าหรั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ศูน ย์ ศึกษำและประสำนงำนด้ ำนสิ ทธิ ม นุษ ยชนในภู มิภ ำค ได้จัดโครงกำรขั บเคลื่ อนภำรกิ จ
ด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม กำรเคำรพสิ ท ธิม นุ ษ ยชนของศู น ย์ ศึ ก ษำและประสำนงำนด้ ำ นสิ ท ธิม นุษ ยชนในภูมิภ ำค
โครงกำร “อบรมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรกระบวนกำร (Training of Trainers) ด้ำนสิทธิมนุษยชน เพื่อกำรนำ
คู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำสำหรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปประยุกต์ใช้ ในปี 2564 ได้จัดอบรม
โครงกำรโดยมีกลุ่มเป้ำหมำยแตกต่ำงกัน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ถึง 25 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมสีชัง โรงแรมแคปรำชำ ศรีรำชำ จังหวัด
ชลบุ รี โดยมี ก ลุ่ ม เป้ ำ หมำย คื อ ครู อำจำรย์ จำกโรงเรี ย นตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมวั ย จนถึ ง มั ธ ยมตอนปลำย
ในภำคตะวันออก เข้ำร่วมจำนวน 34 คน
ครั้ งที่ 2 ระหว่ำงวัน ที่ 26-27 และ 30 สิ งหำคม 2564 ผ่ ำนระบบกำรประชุม ทำงไกล โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำย คือ ศึกษำนิเทศก์และกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภำค เข้ำร่วมจำนวน 293 คน
กำรจัดโครงกำรอบรมดังกล่ำว ทำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ควำมเข้ ำใจและเกิดควำม
ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ขยำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสร้ำงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำงวิชำกำรประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน เกิดต้นแบบบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรเป็นเครือข่ำยกำรเรียนรู้และ
กำรดำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำในระดับภูมิภำคและระดับประเทศ
8.3 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค สำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำน
สิทธิมนุษยชนในภูมิภำค เพื่อกำหนดแผนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์ศึกษำฯ ซึ่งเป็นกำร
ดำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ สถำบันวิชำกำรในพื้นที่ และภำคประชำสังคม
โดยจัดประชุมผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด 54 คน ดังนี้
(1) ศูนย์ศึกษำฯ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภำคม 2564
(2) ศูนย์ศึกษำฯ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภำคม 2564
(3) ศูนย์ศึกษำฯ ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภำคม 2564
(4) ศูนย์ศึกษำฯ ณ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎำคม 2564
(5) ศูนย์ศึกษำฯ ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น เมื่อวันอังคำรที่ 6 กรกฎำคม 2564
(6) ศูนย์ศึกษำฯ ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎำคม 2564
8.4 โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน ณ ศู น ย์ ศึ ก ษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดประชุมผ่ำน
ระบบกำรประชุมทำงไกล ในระหว่ำงวันที่ 29 - 30 กรกฎำคม 2564 มีผู้เข้ำร่วมคือบุคลำกรของสำนักงำน
คณะกรรมกำรสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชำติที่ป ฏิบัติภ ำรกิจ ณ ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิ ทธิมนุ ษ ยชน
ในภูมิภ ำค 12 แห่ ง จ ำนวนทั้งสิ้ น 12 คน โดยมีกำรแบ่งเนื้อหำกำรเรียนรู้ ออกเป็น 3 ประเด็นหลั ก คือ
1) ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่สำคัญต่อกำรปฏิบัติงำน 2) ควำมรู้และทักษะพื้นฐำนที่จำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำนในมิติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ศึกษำฯ และ 3) กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยใน
กำรปฏิบัติงำน
8.5 โครงการประมวลข้อมูลและผลิตสื่อด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นกำรดำเนินโครงกำรโดยศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงรวบรวมข้อมูลสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งจะดำเนินงำนต่อเนื่องไปในปีงบประมำณ 2565

9. โครงการเสวนาวิ ช าการ “สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล : บทเรี ย นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนภาคอี ส าน”
(The Rights to information: Freedom and Liberties of Isan)
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนำยชนแห่งชำติ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของศูนย์ศึกษำและประสำนงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดทำโครงกำรเสวนำวิชำกำร “สิทธิในกำรเข้ำถึง
ข้อมูล: บทเรียนสิทธิมนุษยชนภำคอีสำน” (The Rights to information: Freedom and Liberties of Isan)
เพื่อให้เยำวชนคนรุ่นใหม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนัก รู้เท่ำทันเรื่องสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลระดับ
สำกล สำมำรถขยำยผลกำรสร้ำงเครือข่ำยไปยังกลุ่มเยำวชน นักเรียน ครู อำจำรย์ ผู้ปกครอง หรือผู้นำชุมชน
ในพื้นที่ใกล้เคียง สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง โดยคำนึงถึงบริบท
ของภำคอีสำน และเกิดกำรพัฒนำชุดบทเรียนของกำรใช้สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลในพื้นที่ภำคอีสำน ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2564 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรเสวนำฯ จำนวน 136 คน
10. โครงการเสวนาสิทธิมนุษยชนท่ามกลางภาวะโรคระบาด Covid 19: บทเรียนจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนำยชนแห่งชำติ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของศูนย์ศึกษำและประสำนงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้ ดำเนินโครงกำรเสวนำสิทธิมนุษยชนท่ำมกลำง
ภำวะโรคระบำด COVID-19: บทเรียนจำกภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่ อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และ
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถำนกำรณ์ แ ละบทเรี ย นกำรรั บ มื อ กั บ กำรแพร่ ร ะบำดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019
(COVID–19) ในภูมิภ ำคเอเชีย ตะวั น ออกเฉีย งใต้ ซึ่งจะทำให้ เกิด กำรพัฒ นำชุดบทเรียนกำรใช้ มำตรกำร
ทำงสำธำรณสุขที่เคำรพต่อสิทธิมนุษยชนจำกประเทศต่ำง ๆ ในภู มิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำรพัฒนำ
แนวทำงกำรเตรี ย มควำมพร้ อ มและกำรจั ด ท ำนโยบำยด้ ำ นสำธำรณสุ ข ที่ ยึ ด หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมทั้ ง
กำรดำเนินกิจกรรมในพื้นที่อันจะเป็นกำรขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ควำมตระหนักให้กับประชำชนในพื้นที่ภำยใต้บริบทกำรเรียนรู้ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่
20 สิงหำคม 2564 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรเสวนำฯ จำนวน 2,099 คน
11. โครงการแปลคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ๕ ช่วงชั้น เป็นภาษายาวี
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิมนำยชนแห่งชำติ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของศูนย์ศึกษำและประสำนงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ได้ ดำเนินโครงกำรแปลคู่มือหลักสูตรกำรเรียนรู้
ด้ำนสิทธิมนุ ษยชนศึกษำ 5 ช่วงชั้น เป็ นภำษำยำวี เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนัก ด้ำ น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ แ ก่ เ ด็ ก เยำวชน และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำในพื้ น ที่ ช ำยแดนใต้ ทั้ ง 5 ช่ ว งชั้ น ได้ แ ก่
ระดั บ ปฐมวั ย ระดั บ ประถมศึ ก ษำตอนต้ น ระดั บ ประถมศึ ก ษำตอนปลำย ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย รวมถึงบุคคลที่สนใจเพื่อใช้ในกำรศึกษำเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติ ด ตาม เฝ้า ระวังสถานการณ์ สิ ทธิ มนุ ษ ยชน และชี้แ จง แสดงท่ า ที
ตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1. โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการจัดทารายงานผล
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ โดยส ำนั ก เฝ้ ำ ระวั ง และประเมิ น สถำนกำรณ์
สิ ทธิมนุ ษยชนได้ มี กำรจั ด ประชุ ม สนทนำกลุ่ ม (Focus Group) เพื่อรับฟัง ควำมคิด เห็ น และจั ดเก็ บ ข้ อ มู ล
สถำนกำรณ์สิ ทธิมนุ ษยชน จำกผู้ ที่เกี่ย วข้องทั้งภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำคประชำสั งคม และนักวิช ำกำรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ ตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดทำรำยงำน
ผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิ ทธิมนุ ษยชนของประเทศไทย ปี 2564 ผ่ำนโปรแกรม Zoom Meeting
โดยเป็นกำรประชุมประเด็นย่อย จำนวน 5 ประเด็น ได้แก่
1) ประเด็นสถำนกำรณ์ปัญหำกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมและกำรใช้ควำมรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว เมื่อ
วันที่ 30 สิงหำคม 2564
2) ประเด็นสิทธิมนุษยชนของคนพิกำร เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2564
3) ประเด็น ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ร ะบำดของโรคโควิ ด 19 ต่อกลุ่ มเปำะบำง และ
มำตรกำรกำรช่วยเหลือของรัฐ เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2564
4) ประเด็นผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ต่อกลุ่มแรงงำน และมำตรกำร
กำรช่วยเหลือของรัฐ เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2564 2564
5) ประเด็นสิทธิมนุษยชนของผู้มีปัญหำสถำนะและสิทธิ เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2564
กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
1. โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้มีกำรพัฒนำคลังข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรดำเนินกำรรวบรวม ทบทวน ตรวจสอบเนื้อหำควำมรู้สิทธิมนุษยชนจำกแหล่งข้อมูล
ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ พร้อมทั้งมีกำรประเมินเนื้อหำเบื้องต้นแบบ Peer Review เพื่อพัฒนำ
คลั งสำรสนเทศด้ำนสิ ทธิมนุ ษยชนให้ เป็ น รู ปแบบอิเล็ ก ทรอนิกส์ ด้ว ยกำรจัดทำกำรเชื่ อมโยงหลำยมิติ ให้
ครอบคลุ มทุกหั ว ข้อ และเชื่อมโยงกัน ระหว่ำงเว็บเพจ (Hyperlink) ซึ่งจะเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกให้
เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติสำมำรถเข้ำถึงด้วยระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับระบบ
Internet ของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติอีกด้วย

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์
1. โครงการเสริ ม สร้ า งความตระหนั ก ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนผ่ า นการด าเนิ น งานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดทำโครงกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนสิทธิ
มนุษยชนผ่ำนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ควำมตระหนั กด้ำนสิ ทธิมนุ ษยชนให้ แก่ป ระชำชน ตลอดจนสื่ อสำธำรณะทรำบถึงบทบำทหน้ำที่และกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยกำรดำเนินกำรจัดจ้ำงผลิตข่ำว สกู๊ปข่ำว บทสัมภำษณ์
หรือรำยงำนพิเศษข่ำวประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ดังนี้
(1) กำรจั ด จ้ ำ ง Youtuber และ Influencer ที่ มี ผู้ ติ ด ตำมจ ำนวนมำก รวม 20 รำย จั ด ท ำเนื้ อ หำ
สอดแทรกกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน และเผยแพร่ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์
(2) กำรผลิ ต ชุ ด ภำพยนตร์ โ ฆษณำ (TVC) สร้ ำ งสรรค์ เ พื่ อ รณรงค์ แ ละสร้ ำ งควำมตระหนั ก เรื่ อ ง
สิทธิมนุษยชน จำนวน 2 เรื่อง และเผยแพร่ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์
(3) กำรผลิ ต ชุ ด ภำพโฆษณำสร้ ำ งสรรค์ (Visual Ads) จ ำนวน 10 ภำพ เพื่ อ รณรงค์ แ ละสร้ ำ ง
ควำมตระหนั ก เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และเผยแพร่ ผ่ ำ น Facebook fanpage ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
(4) กำรผลิตวิดีทัศน์แนะนำสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ควำมยำวไม่เกิน 5 นำที
ในรูปแบบ Motion Graphic

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ไ ด้ ก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำกระบวนกำรท ำงำนและ
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและควำมโปร่งใส และนำมำใช้เป็นแนวทำง
ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่ อง แม้ว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ยังคงเผชิญกับปัญหำและข้อท้ำทำยสำคัญที่เกิด
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ และสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ปฏิบัติงำนตำมบทบำทและหน้ำที่ของสถำบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มีกำรทบทวนอัตรำกำลังเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงขององค์กร กำรพัฒนำบุคลำกร
เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เน้นกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเพื่อรองรับ
กำรให้บริกำรประชำชน รวมถึงกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ โดยมีผลกำรปฏิบัติงำนที่สำคัญ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการทางานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process
Redesign)
- ไม่มีโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้มีกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งในลักษณะกำรจัดทำ
และพั ฒ นำหลั ก สู ต รกำรฝึ ก อบรม กำรจั ด กำรฝึ ก อบรม/กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรโดยด ำเนิ น กำรเอ ง และ
กำรด ำเนิ น กำรร่ ว มกั บ องค์ ก รเครื อ ข่ ำ ย รวมถึ ง กำรส่ ง บุค ลำกรเข้ ำรั บกำรฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รที่ จัดโดย
หน่วยงำนภำยนอก โดยมีผลกำรปฏิบัติงำนสรุปได้ดังนี้
1. การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และตาราง
กาหนดการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. และการดาเนิน การตามคู่มือการทาลายและการส่งมอบ
เอกสารที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของสานักงาน กสม.
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ ดำเนินกำรจัดเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟัง
ข้อคิดเห็ น เพื่อ เสริ ม สร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกัน ในกำรดำเนิน กำรจัด กำรเอกสำรตำมคู่ มื อ
หมวดหมู่และตำรำงกำหนดอำยุกำรเก็บเอกสำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เมื่อวันพุธ
ที่ 22 กันยำยน 2564 ณ ห้องเสวนำ ชั้น 6 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และมีกำรเข้ำร่วม
กำรเสวนำผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมทั้งหมด 85 คน ทั้งนี้ในกำรประชุมเปิด
โอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกำรเสวนำฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับฟังปัญหำอุปสรรค ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ

ในกำรดำเนินกำรจัดกำรเอกสำร และสำมำรถนำผลกำรสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรเสวนำฯ
ไปใช้เป็นแนวทำงพัฒนำกำรจั ดกำรเอกสำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ให้เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย
2. โครงการจัดทาหลักสูต รพัฒนาบุค ลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (ระดับ
ผู้บริหาร)
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ จัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับบริบทและควำมจำเป็น โดยกำรจ้ำงสถำบันส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี สำนักงำน
ก.พ.ร. เป็นที่ปรึกษำโครงกำรจัดทำหลักสูตรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
(ระดับผู้บริหำร) ซึ่งมีขอบเขตกำรจัดทำหลักสูตรในเนื้อหำวิชำหมวดควำมรู้ /ทักษะด้ำนกำรบริหำรและกำร
พัฒนำองค์กร จำนวน 3 ระดับ ได้แก่
(1) หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ตำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น ประกอบด้วยกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
ข้ำรำชกำร ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนำญ
งำน เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรขึ้นสู่ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือระดับอำวุโส
(2) หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ตำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง ประกอบด้วยกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
ข้ำรำชกำร ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
อำวุโส เพื่อเตรียมควำมพร้อมขึ้นสู่ระดับอำนวยกำรระดับต้น (ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน) หรือระดับเชี่ยวชำญ
(3) หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ตำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ประกอบด้วยกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
ข้ำรำชกำร ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับต้น และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ
เพื่อเตรียมควำมพร้อมขึ้นสู่ระดับอำนวยกำรระดับสูง (ผู้อำนวยกำรสำนัก) หรือระดับผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษำ
สำนักงำนฯ)
3. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดโครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงให้บุคลำกรได้รับกำรเพิ่มพูน
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในสมรรถนะที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ รวมถึงทักษะด้ำนกำรบริหำร
และกำรพัฒนำองค์กร ตลอดจนแนวควำมคิดต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้พร้อมรับมือกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 “กำรเสริมสร้ำงทักษะและเทคนิคในกำรปฏิบัติงำนกับผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำร
ปกป้ องคุ้ ม ครองสิ ทธิ มนุ ษ ยชน” เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมรู้ เ กี่ย วกับ กำรดำเนิ น งำนตำมภำรกิจ หน้ ำ ที่ภ ำยใต้
หลักแนวคิดกำรให้ควำมสำคัญกับผู้ รับ บริ กำร ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงกำรปฏิบัติงำนที่จำเป็นต้องใช้ ทั กษะ
สมรรถนะเฉพำะด้ำน เช่น กำรให้คำปรึกษำ กำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ จัดขึ้นเมื่อวันที่
7 – 8 มิถุนำยน 2564 ผ่ำนกำรประชุมทำงไกล และมีผู้เข้ำร่วมหลักสูตรทั้งหมด 74 คน
หลักสูตรที่ 2 “สังคมดิจิทัลกับมิติงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจภำยใต้สถำนกำรณ์ทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมดิจิทัล รวมถึงมุมมอง
แนวคิด เทคนิค และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรตรวจพิสูจน์พยำนหลักฐำนดิจิทัล เพื่อเป็นกำรพัฒนำยกระดับทักษะ

ด้ำนกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยำยน
2564 ผ่ำนกำรประชุมทำงไกล และมีผู้เข้ำร่วมหลักสูตรทั้งหมด 73 คน
หลั กสู ตรที่ 3 “ควำมคิดเชิงสร้ ำงสรรค์สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติ งำน” เพื่อเสริมสร้ำง
หลั กกำรและแนวคิดให้พร้ อมรับ มือกับกำรเปลี่ ยนแปลง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนำคม – 2 เมษำยน 2564
ผ่ำนกำรประชุมทำงไกล และมีผู้เข้ำร่วมหลักสูตรทั้งหมด 20 คน
4. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรโดยส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก ทั้งในหลักสูตรสำหรับผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน เพื่อเป็นกำร
พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำน และส่งเสริมสนับสนุน
กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ รวมถึงกำรฝึกอบรมในหลักสูตรเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น โดยได้มีกำรจัดส่งบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเข้ำรับกำรฝึกอบรม/
สัมมนำร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก จำนวนทั้งสิ้น 58 โครงกำร/หลักสูตร
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสิทธิมนุษยชน
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิจัยสิทธิมนุษยชน
เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ แ ละทั ก ษะด้ ำ นกำรวิ จั ย บนฐำนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ กั บ บุ ค ลำกรของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรวิจัย
ไปใช้ในกำรพัฒนำงำนตำมภำรกิจของตน (Routine to Research: R2R) โดยให้ผู้เข้ำร่วมอบรมได้เรียนรู้ทั้ง
ภำคทฤษฎีและฝึ กปฏิบัติ ซึ่งโครงกำรได้กำหนดระยะเวลำดำเนินกำรไว้ระหว่ำงเดือนมีนำคม - มิถุนำยน
๒๕๖๔ (ขยำยถึงสิงหำคม 2564) มีกำรอบรมแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
กำรอบรมระยะที่ 1 จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 22 – 24 มีนำคม 2564 ณ โรงแรมสวนสำมพรำน อำเภอ
สำมพรำน จังหวัดนครปฐม เป็นกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อทำควำมเข้ำใจเนื้อหำทำงทฤษฎีด้ำนสิทธิมนุษยชน
และกำรวิจัยบนฐำนคิดสิทธิมนุษยชน โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งสิ้น 25 คน
กำรอบรมระยะที่ 2 เป็นกำรอบรมออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom meeting โดยมีกิจกรรม 2 ส่วน คือ
1) กำรอบรมหัวข้อ กำรทบทวนวรรณกรรม (literature review) เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2564 เพื่อทำควำม
เข้ ำ ใจเนื้ อ หำทำงทฤษฎี แ ละแนวปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ กำรทบทวนวรรณกรรม (literature review)
มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งสิ้น 24 คน และ 2) กำรให้คำปรึกษำในกำรฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนำข้อเสนอกำรวิจัยแบบ
รำยหัวข้อ/กลุ่ม ในระหว่ำงเดือนพฤษภำคม - 20 มิถุนำยน 2564 (ขยำยระยะเวลำจนถึง 26 กรกฎำคม 2564)
โดยมีอำจำรย์สถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นผู้ให้คำปรึกษำตลอดกิจกรรม
กำรอบรมระยะที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2564 ผ่ำนโปรแกรม Zoom meeting เป็นกำรอบรม
ฟังบรรยำยและแลกเปลี่ยนประเด็นกำรวิจัยสิทธิมนุษยชนในยุคดิจิทัล และกำรนำเสนอและกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่พัฒนำโดยผู้ร่วมอบรมในกำรอบรมระยะที่ 2 มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรม
ทั้งสิ้น 23 คน

6. โครงการพัฒนากระบวนการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจด้านการต่างประเทศ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ไ ด้ จั ด โครงกำรพั ฒ นำกระบวนกำรท ำงำนเพื่ อ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจร่วมมือด้ำนกำรต่ำงประเทศ ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยำยน 2564 ผ่ำนระบบกำร
ประชุมทำงไกล เพื่อมุ่งให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรเชื่อมโยงทำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยหยิบยกประเด็น เรื่อง
"กำรป้ องกัน กำรทรมำน : พัน ธกรณีร ะหว่ ำงประเทศสู่แนวปฏิบัติในกลุ่มประเทศ SEANF" เพื่อบูรณำกำร
กำรทำงำนของบุคลำกรสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ในกำรเรียนรู้มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ระหว่ำงประเทศ และประสบกำรณ์ของประเทศต่ำง ๆ โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุม จำนวน 60 คน
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของสานักกฎหมาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรและระบบงำนของสำนักกฎหมำย ในระหว่ำงวันที่ 16 - 18 ธันวำคม 2563 ณ โรงแรมเจ้ำหลำว
ทอแสงบี ช ตำบลคลองขุด อำเภอท่ำใหม่ จัง หวัดจันทบุรี โดยดำเนิน กำรทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ
ข้อบั งคับ ประกำศ และคำสั่ งในกำรปฏิบั ติห น้ำที่ และข้อมูล ที่มีอยู่ในปัจจุบันตำมภำรกิจหลั กของส ำนั ก
กฎหมำย เพื่อพัฒนำกระบวนกำรทำงำนให้สำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติและสำนักงำน กสม. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำวได้มีกำรบรรยำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรร่ำงกฎหมำยกับหลักควำมชอบด้วยกฎหมำยปกครอง และหลักกำร วิธีกำร และเทคนิคกำรให้
ควำมเห็นต่อกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบก่อให้เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งได้มีกำรระดมควำมเห็น
เจ้ำหน้ำที่สำนักกฎหมำยในเรื่องของกำรจัดทำควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและกำรร่ำงกฎหมำยและกำรให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย ซึ่งมีผู้เข้ำร่ว มกำร
ประชุมจำนวน 18 คน ประกอบด้วยบุคลำกรของสำนักงำน กสม. อธิบดีศำลปกครองระยอง อัยกำรจังหวัด
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีและคณะ
8. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ
ตำมพระรำชบัญญัติ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร โดยมีจำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมรวม 2 รุ่น รุ่นละ
50 คน รวม 100 คน และผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมได้ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ โดยทำคะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ
60 โดยมีกำหนดกำรกำรฝึกอบรมดังนี้
1) กำรอบรมรุ่นที่ 1 เกิดขึ้นระหว่ำงวันที่ 22 - 23 มีนำคม 2564 ณ ห้องเสวนำ สำนักงำน กสม. และ
มีกำรศึกษำดูงำน ณ สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 วัน
2) กำรอบรมรุ่นที่ 2 เกิดขึ้นระหว่ำงวันที่ 24 - 25 มีนำคม 2564 ณ ห้องเสวนำ สำนักงำน กสม. และ
มีกำรศึกษำดูงำน ณ สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 วัน

9. โครงการพัฒนาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ดำเนินกำรศึกษำเพื่อ
ปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำกำลังภำยในระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำ เพื่อเป็นกำรพัฒนำ
ระบบงำนและกำรบริ ห ำรจั ด กำรองค์ กรให้ ส ำมำรถท ำหน้ำ ที่ส นั บสนุน กำรขับเคลื่ อนกำรปฏิบัติ งำนของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น โดยได้จัดจ้ำงมูลนิธิพัฒนำ
ประสิทธิภำพในรำชกำร โดยสถำบันที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพในรำชกำร
10. โครงการเหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน ได้จัดทำโครงกำรเหลียวหลัง
แลหน้ำ 2 ทศวรรษสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ดำเนินกำรโดยกำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับควำมเป็นมำของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน กำรจัดตั้งสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน กำรดำเนินกำรและผลกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน และได้มีกำรจัดกิจกรรมเสวนำสำธำรณะ เพื่อรวบรวมและ
รับฟังควำมคิดเห็นมุมมองของบุคลำกรภำยในและภำยนอกองค์กรสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่ งชำติ ทบทวนบทบำทและกำรทำงำนในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่ ำนมำ โดยมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
เพื่ อกำรผลั กดัน ทิ ศ ทำงกำรก้ ำวไปข้ำงหน้ ำ ในฐำนะที่เ ป็น องค์ กรอิส ระแห่ งชำติซึ่ งมีบ ทบำท หน้ำที่ และ
ควำมรั บ ผิ ด ชอบปกป้ อ ง คุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม กำรเคำรพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในสั ง คมไทยให้ เ ป็ น ไปตำมหลั ก
กติกำสำกลว่ำด้วยกำรเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และจัดทำรูปแบบสื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณะเนื่องในโอกำส
ครบรอบ 20 ปี กสม.
11. โครงการจัดทายุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชน ได้ดำเนินกำรโครงกำรจั ดทำ
ยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อทบทวน ศึกษำ วิเครำะห์ผลกำร
ดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ สภำพแวดล้อม และสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
หรือส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของ กสม. รวมทั้ง ศึกษำ วิเครำะห์องค์กร กสม. และสำนักงำน กสม.
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหำหรือข้อจำกัด และประเด็นท้ ำทำยต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพและ
ประสิ ทธิผ ลในกำรดำเนิ น งำนของ กสม. และส ำนักงำน กสม. พร้อมทั้ง ก ำหนดทิ ศ ทำงและยุท ธศำสตร์
กำรดำเนินงำนของ กสม. ในช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2563 ให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสภำพ
ปัญหำขององค์กร รวมถึงประเด็น ท้ำทำยต่ำง ๆ อย่ำงครบถ้ว นและรอบด้ำน ดำเนินโครงกำรโดยจั ดให้ มี
กำรประชุมเพื่อรั บ ฟังควำมคิดเห็น ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ งชำติ ผู้ บริห ำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
สำนักงำน กสม. ผู้แทนศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคทั้ง 12 แห่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
สิทธิมนุษยชนในสำขำต่ำง ๆ ผู้แทนจำกฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติ ผู้แทนองค์กำรระหว่ำงประเทศที่ทำงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม รวมจำนวน
ประมำณ 300 คน

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ กำรจัดให้มี
ระบบกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในองค์กร ตลอดจนกำรส่งเสริมให้บุคลำกร
พัฒ นำองค์ควำมรู้ เพื่อพัฒ นำกำรทำงำนประจำ (Routine to Research: R2R) และกำรจัดให้ มีคู่มือและ
ระเบียบหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ สำหรับกำรปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedure: SOP) เพื่อเสริมสร้ำง
และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีกำรดำเนินโครงกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การจั ด ท ามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Standard Operating
Procedure: SOP)” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุ ษยชนได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดทำมำตรฐำนกำร
ปฏิ บั ติ งำน (Standard Operating Procedure: SOP)” รุ่ นที่ 2 และรุ่ นที่ 3 เพื่ อขั บเคลื่ อนและขยำยผลกำร
ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (SOP) ที่ถูกต้อง โดยดำเนินกำร
จัดกำรฝึกอบรมในรูปแบบกำรประชุมทำงไกล มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำรในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ซึ่งมีผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลและได้รับ
ประกำศนียบัตร รวมทั้งสิ้นจำนวน 67 คน ผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลและไม่มีสิทธิได้รับประกำศนียบัตร รวม
ทั้งสิ้น จำนวน 6 รำย ดังนี้
1) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน จำนวน 52 คน และมีผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน 4 รำย สถำนที่จัด ณ ห้องเสวนำ ชั้น 6 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
2) รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2564 มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน จำนวน 15 คน และมีผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน 2 รำย สถำนที่จัด ณ ห้องเสวนำ ชั้น 6 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
2. โครงการขั บเคลื่ อนการจั ด การความรู้ (Knowledge Management : KM) ในองค์ กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
กำรจั ด กำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM) เป็ น เครื่ อ งมื อ ทำงกำรบริ ห ำรส ำคั ญ ในกำร
รวบรวมควำมรู้ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ควำมรู้ ที่ ฝั ง อยู่ ใ นตั ว บุ ค คล (Tacit Knowledge) และควำมรู้ ที่ ชั ด แจ้ ง (Explicit
Knowledge) มำพัฒนำให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และมีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ
เสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพและพั ฒ นำกำรบริ ห ำรจั ด กำรองค์ ก รให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติจึงได้ดำเนินโครงกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรมำอย่ำง โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยตั้งต้น ซึ่งได้ดำเนินกำร
เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

1) โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “กำรเพิ่มศักยภำพทีมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Team) ของหน่วยงำน
ตั้งต้นและหน่วยงำนในสังกัด ” เมื่อวันที่ 16-18 ธันวำคม 2563 ณ บ้ำนลีลำไทย รีสอร์ท อำเภอบ้ำนแพ้ว
จังหวัดสมุทรสำคร และมีผู้เข้ำร่วมเป็นบุคลำกรจำกทุกสำนัก/หน่วย จำนวน 40 คน
2) กิจกรรม “กำรจัดทำองค์ควำมรู้ที่สำคัญ (Critical Knowledge) ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
นำร่อง” เมื่อวันที่ 4, 19 มีนำคม และวันที่ 1 เมษำยน 2564 ณ ห้องเสวนำ ชั้น 6 สำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และมีผู้เข้ำร่วมเป็นบุคลำกรจำกสำนักบริหำรกลำงในฐำนะหน่วยงำนนำร่องในกำร
ใช้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำน จำนวน 72 คน
3. โครงการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดทำร่ำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ
และคำสั่ง ๆ และในปี พ.ศ. 2562 ได้มีกำรจัดพิมพ์หนังสือกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติแล้ว แต่เนื่องจำกปัจจุบันได้มีกำรปรับแก้ไขและออกกฎหมำย กฎ ระเบียบข้อบังคับ
ประกำศ คำสั่งต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและสำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติหลำยฉบับ ทำให้มีควำมจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหนังสือ “กฎหมำย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ” เพื่อให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน
จึงได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม จำนวน 500 เล่ม เพื่อเป็นคู่มืออ้ำงอิงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรสำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และเผยแพร่สื่อในรูปแบบ e-book โดยให้สำธำรณชนสำมำรถเข้ำดู และ
ดำวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย
กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกากับดูแล
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- ไม่มโี ครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล
(Digital)
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชำติได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศและ
กำรสื่ อสำร ภำยใต้ แผนแม่บ ทเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
แผนปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนในสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้มีประสิทธิภำพ ตลอดจน
กำรให้บริกำรประชำชนด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว โดยมีผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ดังนี้

1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนสานักงาน กสม. ปี พ.ศ. 2565-2567 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดทำแผนพัฒนำระบบ
ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนสำนักงำน กสม. ปี พ.ศ. 2565-2567 โดยดำเนินกำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมำ
วิเครำะห์ทิศทำงแนวโน้มดิจิทัลในบริบทของโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และภำพรวมด้ำนดิจิ ทัลของประเทศไทย
ในด้ำนต่ำง ๆ อีกทั้งวิเครำะห์ข้อมูลภำพรวมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำน กสม.
เพื่อกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล ได้แก่ วิเครำะห์ระบบเครือข่ำย วิเครำะห์ด้ำนข้อมูล เพื่อกำหนด
ยุทธศำสตร์ด้ำนดิจิทัลของหน่วยงำนให้มุ่งเน้นกำรไปสู่องค์ดิจิทัล และมีกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิภำพและจัดทำแผนงำนโครงกำร Master Plan Digital
ทั้งนี้ ในกำรจัดทำโครงกำรมีกระบวนกำรดำเนินงำนจัดอบรมส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจธรรมำภิบำล
ข้อมูล (Data Governance) เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) โดยสร้ำงควำมตระหนัก
และส่งเสริมให้ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน กสม. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้
สนับสนุนภำรกิจให้เกิดประสิทธิภำพ สร้ำงแนวคิดในกำรกำหนดแผนงำนด้ำนดิจิทัลให้สอดคล้องกับภำรกิจ
ที่แต่ละส่วนงำนรับผิดชอบ จัดอบรมขึ้นเมื่อวันอังคำรที่ 24 สิงหำคม 2564 ณ ห้องประชุม 709 สำนักงำน
กสม. และผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล มีผู้เข้ำร่วมอบรมประมำณจำนวน 100 คน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2565 – 2567) ของสำนักงำน กสม. และจะดำเนินกำร
ขอควำมเห็นชอบและประกำศใช้ต่อไป
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ไ ด้ จั ด หำครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข องส ำนั ก งำ น
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์ ที่มีอำยุกำร
ใช้งำนเกิน 5 ปี (คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555-2557) เนื่องจำกสมรรถนะกำรใช้งำน
ไม่ส ำมำรถตอบสนองต่ อเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ทำให้ ใช้งำนได้ ไ ม่เ ต็ ม ศั กยภำพและขำดประสิ ทธิภ ำพ ดังนั้ น
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจึงจำเป็นต้องจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ประกอบด้วย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีคุณภำพ
เหมำะสมกับกำรใช้งำน และสำมำรถรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้ ปฏิบัติงำน
ในสำนักงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุ ษยชนแห่งชำติให้ มีประสิทธิภ ำพและประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นกำรลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบำรุงรักษำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีสภำพชำรุดและหมดอำยุกำรใช้งำนแล้ว โดยกำรจัดหำ
เพื่อทดแทนครุ ภัณ ฑ์ ค อมพิว เตอร์ ประกอบด้ ว ย (1) เครื่องคอมพิว เตอร์ จำนวน 79 เครื่อง (2) เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 24 เครื่อง และ (3) เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรจัดสรร
ให้กับส่วนรำชกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

นอกเหนือจำกกำรดำเนินโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ข้ำงต้น แล้ว สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ โดยสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ได้ ดำเนินโครงกำรโดยนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรด้ำน
ดิจิทัลมำพัฒนำและสนับสนุนระบบกำรทำงำนขององค์กรให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น เช่น
1. โครงการเช่าบริการ Zoom Video Conference
เนื่องจำกกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กสม. ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน
กสม. มีเป็นจำนวนมำกและมีแนวโน้มจะมำกยิ่งขึ้นอีกจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบำดรวดเร็ว และรุนแรง ทำให้กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของ กสม. และ
ส ำนั ก งำน กสม. อำทิ กำรจั ด ประชุ ม ต่ ำ ง ๆ กำรลงพื้ น ที่ กำรตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง กำรจั ด งำนสั ม มนำ
กำรอบรมต่ำง ๆ ถูกทดแทนด้วยระบบออนไลน์ ด้วยกำรเช่ำใช้บริกำรโปรแกรม Zoom Video Conference
เพื่อให้ทำงำนร่วมกัน ตำมนโยบำย Work From Home และรองรับกำรทำงำนของ กสม. และสำนักงำน กสม.
ได้หลำกหลำยภำรกิจ เพิ่มช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคลภำยในและบุคคลภำยนอกองค์กร รวมทั้ง
เพื่ อ เป็ น กำรรองรั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนในกรณี เ ร่ ง ด่ ว นและฉุ ก เฉิ น หรื อ จำกเหตุ ก ำรณ์ อื่ น ๆ ได้ ใ นอนำคต
โดยส ำนั กงำน กสม. ได้เช่ำใช้ บ ริ กำรโปรแกรม Zoom Video Conference เพิ่มเติม จำนวนไม่ น้อยกว่ ำ
9 ห้องประชุม และรองรับจำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมได้ห้องละไม่น้อยกว่ำ 300 อุปกรณ์
2. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ดำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบเครือข่ำยไร้สำย (WiFi)
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพอุปกรณ์เครือข่ำยไร้สำย
ทดแทนของเดิมที่ใช้งำนมำนำน ให้มีประสิทธิภำพเท่ำทันเทคโนโลยีของอุปกรณ์เครือข่ำยไร้สำย ของผู้ใช้
ในส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ซึ่ ง สำมำรถติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ก ระจำยสั ญ ญำณภำยใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จำนวน 20 จุด ปัจจุบันได้มีกำรติดตั้งและทดสอบกำรใช้งำน
เรียบร้อยแล้ว และบริษัทผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำรอบรมผู้ดูแลระบบกำรจัดกำรอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย
(WiFi) เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2564 ดำเนินกำรตรวจรับและพร้อมเปิดใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพแล้วเสร็จ
ในเดือนพฤศจิกำยน 2564

