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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560–2565
1.1.1 วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน”
1.1.2 พันธกิจ
1) ด าเนิ น งานให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
2) ส่ งเสริ มความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลั กสิทธิมนุษยชน แก่ทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
3) ทางานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่มีมาตรฐาน
4) ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ
1.1.3
เป้ำประสงค์หลัก คือ “ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค”
เป้ำประสงค์รอง
1) ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ กิ ด ผลให้ มี แ ละเปลี่ ย นแปลง
ในด้านนโยบายของรั ฐ บาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพื่ออนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีประสิทธิภาพในการทางาน โดยเฉพาะการทางาน
เชิงรุกและเน้นประเด็นสาคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
3) คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทางวิช าการเพื่ อ เป็ น สถาบัน หลั ก
ในด้านสิทธิมนุษยชน
4) การดาเนิ นงานของคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้รับความเชื่อมั่ นจากประชาชน
สูงยิ่งขึ้น
5) ยกสถานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

1

1.1.4 ยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ได้กาหนดไว้ จึงได้กาหนดทิศทางการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1.1
กลยุทธ์ที่ 1.2
ยุทธศำสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1
กลยุทธ์ที่ 2.2
กลยุทธ์ที่ 2.3

ส่งเสริมและติดตำมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเกิด กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมที่ได้รับกำร
รับรองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กฎหมำยไทย และพันธกรณีระหว่ำงประเทศ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตำม
ติ ด ตามและผลักดั นให้ ภาครัฐปฏิบั ติต ามข้อเสนอแนะที่ส าคัญของคณะกรรมการประจา
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เน้นกำรดำเนินงำนที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงของภำครัฐและภำคเอกชน
โดยกำรขับเคลื่อนและผลักดันอย่ำงเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชน
เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่สาคัญ
ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
กาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นทีส่ าคัญในการปฏิบัติงานประจาปี
สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ยุทธศำสตร์ที่ 3

มุ่งกำรทำงำนร่วมกับเครือข่ำยภำยในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่ำงประเทศ
เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงพลัง (synergy) ในกำรทำงำนร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 3.1

พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและทางานร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชน
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

กลยุทธ์ที่ 3.2
กลยุทธ์ที่ 3.3

2

ยุทธศำสตร์ที่ 4

กลยุทธ์ที่ 4.1

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

ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสำรเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยรวมทัง้ ผลงำนสำคัญของคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ต่อสำธำรณชนอย่ำงถูกต้องและทั่วถึง
พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลาย
และเหมาะสม
พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชีแ้ จง แสดงท่าทีตอบสนองต่อ
ปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์
เสริมสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรทำงำนและกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยยึดมั่นคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ปรับปรุงกระบวนการทางานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้
การกากับดูแลของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจทิ ัล
(Digital)
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แผนภำพที่ 1 ผังความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน”
พันธกิจที่ 1
ดาเนินงานให้เกิด
การปฏิบัตติ ามรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย พันธกรณี
ระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทย
จะต้องปฏิบัตติ าม

ยุทธศำสตร์ที่ 1
ส่งเสริมและติดตาม
ให้ทุกภาคส่วนของสังคม
เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตามที่ได้รับการรับรอง
ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายไทย และพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยจะต้องปฏิบัติตาม

พันธกิจที่ 2
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
และสร้างความตระหนัก
ในหลักสิทธิมนุษยชน
แก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อย่างเท่าเทียมกัน

ยุทธศำสตร์ที่ 2
เน้นการดาเนินงาน
ที่ก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลง
เชิงโครงสร้างของ
ภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการขับเคลื่อนและ
ผลักดันอย่างเป็นระบบ
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน

พันธกิจที่ 3
ทางานร่วมกับทุกภาคส่วน
ในลักษณะเครือข่าย
อย่างเป็นระบบ
ด้วยกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ที่มีมาตรฐาน

พันธกิจที่ 4
ประสานความร่วมมือ
กับสถาบันสิทธิมนุษยชน
ระดับนานาชาติ

ยุทธศำสตร์ที่ 3
มุ่งการทางาน
ร่วมกับเครือข่าย
ภายในประเทศและ
พันธมิตรในเวที
ระหว่างประเทศ
เพื่อให้เกิด
การสร้างพลัง (synergy)
ในการทางานร่วมกัน

ยุทธศำสตร์ที่ 4
ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน สื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย รวมทั้ง
ผลงานสาคัญของ กสม.
ต่อสาธารณชน
อย่างถูกต้องและทั่วถึง

ยุทธศำสตร์ที่ 5
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

ที่มำ: ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
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1.2 ภำรกิจตำมกฎหมำยจัดตั้งหน่วยงำน
การประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ว ยคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีผ ลบังคับใช้ ตั้งแต่วัน ที่
13 ธันวาคม 2560 มีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
มีผลให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับพ้นจากตาแหน่ง นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
1.2.1 หน้ำที่และอำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสถานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1) ตรวจสอบและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทุ ก กรณี
โดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้ ง การเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน
ที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐ สภา
และคณะรัฐมนตรี 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) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
6) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
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ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 มาตรา 27 บัญญัติว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 26 ให้ คณะกรรมการมีหน้าที่
และอานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
1) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษาวิจัย
และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือ
เยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
2) ส่ งเสริ มและเผยแพร่ ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนั กถึงสิทธิมนุษยชนของ
แต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา
3) ส่งเสริมความร่ว มมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนและ
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
4) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติ
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
5) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
6) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
1.2.2 หน้ำที่และอำนำจของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
มาตรา 47 บั ญญัติ ให้ มีส านั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่ ว นราชการและมีฐ านะเป็น
นิติบุคคล อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ และมาตรา 48 บัญญัติให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจ
ดังนี้
1) รับผิดชอบงานธุรการและดาเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
2) อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และกรรมการ
3) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์
ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย
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1.3 โครงสร้ำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบ่งส่วนราชการภายในและกาหนดหน้าที่และอานาจ
ของส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จานวน 2 ฉบับ คือ 1) การแบ่งส่วน
ราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 และ 2) การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
1) สานักบริหารกลาง
2) สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3) สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4) สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
5) สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
6) สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
7) สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
8) สานักกฎหมาย
9) สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
10) หน่วยตรวจสอบภายใน
11) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้
สรุปได้ดังแผนภาพที่ 2
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แผนภำพที่ 2 โครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
พื้ นที่ภำคใต้

กลุ่มงำนบริหำร
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กลุ่มงำนคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
กลุ่มงำนส่งเสริมและ
เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์
สิทธิมนุษยชน

ที่มำ: สานักบริหารกลาง

1.4 นโยบำยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ชุดที่ 4
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนในสั งคม
ที่จะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริ ม ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อนาพาสังคมไทยไปสู่การเคารพในสิทธิมนุษยชน
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้วยความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมเป็นสาคัญ ขณะเดียวกันการทางานของ กสม.
จะต้องมีความโปร่งใส กล้าหาญ เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ เป็น กลาง และสร้างสรรค์เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
กสม. จึงได้กาหนดแนวนโยบายพื้นฐานสาหรับการดาเนินงานของ กสม. ชุดที่ 4 ดังนี้

1

มุ่งเน้นกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยควำมรวดเร็วและเป็นธรรม โดยการนาเทคโนโลยี สารสนเทศมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน และการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที รวมทั้งการ
แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี

2

ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเคารพความแตกต่าง
ในความคิดเห็น ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือสถานะอื่นใด รวมทั้งการเคารพสิทธิและเสรีภาพภายใต้
กรอบของกฎหมาย อันจะนาไปสูค่ วามปรองดองในสังคม การไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ถ้อยคาที่แสดงถึงการดูถูก
ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชัง หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ ผู้อื่น เพื่อให้ทุกคน ทุกกลุ่มในสังคม
อยู่ร่วมกันได้โดยสันติ

3

สร้ำงและสนับสนุนกระบวนกำรควำมร่วมมือขององค์กรเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง
ในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ
รวมถึงสถาบันวิชาการ สื่อมวลชน และคนรุ่นใหม่

4

5

สร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อบทบำทของ กสม. ในระดับสำกล โดยผลักดันให้มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ยัง
อาจไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส ในประเด็นหน้าที่และอานาจของ กสม. ทั้งนี้ เพื่อให้ กสม. มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
ในบทบาทหน้าที่เพื่อความผาสุกของประชาชน ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ แก่ประชาชนและประชาคมระหว่างประเทศ
จนส่งผลให้ กสม. ได้รับการปรับสถานะจากระดับ B กลับคืนสู่สถานะ A ซึ่งจะช่วยให้ กสม. ทาหน้าที่เพื่อปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการเรียกคืน ศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศด้วย

เร่งพัฒนำสำนักงำน กสม. ให้มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง บนฐานคิดในการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
และการบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ บริหารจัดการและพัฒนา
องค์ความรู้ขององค์กร (KM) รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตของ บุคลากรในองค์กรให้ดีและ
มีความสุขในการทางาน
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บทที่ 2
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับจัดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 เป็นต้นไป (ประกำศ
ใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2564 เล่มที่ 138 ตอนที่ 26 ก) มำตรำ 52 มำตรำ 32 และ
มำตรำ 37 ซึ่งสำนักงำน กสม. ได้รับกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
จำนวน 209,892,000 บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กสม.)
มาตรา 52 งบประมำณรำยจ่ำยสำหรับแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
มาตรา 32 งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยงำนอิสระของรัฐ
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำบริกำรประชำชนและพัฒนำประสิทธิภำพภำครัฐ
มาตรา 37 งบประมำณรำยจ่ำยสำหรับแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อน
กำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บำท)
146,916,500
48,917,900
4,528,100
8,461,500
1,068,000
209,892,000

2.2 ตัวชี้วดั ของสานักงาน กสม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับจัดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จำนวน 209,892,000 บำท ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จะต้องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
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แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ตัวชีว้ ดั
1. จำนวนคนที่ได้รับกำรส่งเสริมเผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของสิทธิมนุษยชน (สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน)
2. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับรู้และเข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน
(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน)
ผลผลิตที่ 2: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตัวชีว้ ดั
1. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในเวลำ 120 วัน ไม่นอ้ ยกว่ำ
(สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักมำตรฐำนและติดตำมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
2. ผู้ร้องเรียนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรให้บริกำร ไม่น้อยกว่ำ
(สำนักมำตรฐำนและติดตำมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
3. จำนวนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีกำรนำไปปฏิบัตหิ รือมีกำรตอบสนอง ไม่น้อยกว่ำ
(สำนักมำตรฐำนและติดตำมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผลผลิต: การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่
ตัวชี้วดั
1. ประชำชนในพื้นที่ภำคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำงทั่วถึงและ
เป็นธรรม (สำนักบริหำรกลำง และสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพื้นที่ภำคใต้)
2. มีกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภำคใต้
อย่ำงน้อย (สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพื้นทีภ่ ำคใต้)
3. มีรำยงำนข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภำคใต้
(สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพื้นที่ภำคใต้)
แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ผลผลิต: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนรองรับการใช้งานดิจิทลั
ตัวชี้วดั
1. มีระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชนใช้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงแบบบูรณำกำร
และใช้ประโยชน์จำกข้อมูล (สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน)
2. มีบัญชีข้อมูล (Data Catalog) (สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน)
แผนงาน: แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต: โครงการอานวยความยุตธิ รรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ตัวชี้วดั
1. ประชำชนซึ่งเป็นสมำชิกกลุ่มทีจ่ ัดตั้งเป็นเครือข่ำยในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำรับกำรอบรม
(สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
2. ร้อยละของประชำชนซึ่งเป็นสมำชิกของกลุ่มเครือข่ำยที่ได้จัดตั้งในพื้นที่ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
ตระหนักถึงควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน (สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
ที่มา: พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

คน

40,000

ร้อยละ

80

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

ร้อยละ

75

จังหวัด

14

กิจกรม

3

ฉบับ

1

ระบบ

1

เล่ม

1

คน

100

ร้อยละ

75

แผนภาพที่ 3 ควำมเชื่อมโยงภำรกิจของสำนักงำน กสม. กับแผนระดับต่ำง ๆ และยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้ำนควำมมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

แผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ช าติ

แผนแม่บทที่ 1 : ควำมมั่นคง

แผนแม่บทที่ 2 : กำรต่ำงประเทศ

แผนแม่บทที่ 20 : กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ

แผนแม่บทที่ 25 : ด้ำนกำรดำเนินภำรกิจพืน้ ฐำน
เพือ่ สนับสนุนภำรกิจยุทธศำสตร์

เป้าหมาย

ประเทศมีควำมมั่นคง
ในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้น

กำรต่ำงประเทศไทยมีเอกภำพ ทำให้ประเทศไทย
มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน มีมำตรฐำนสำกล และ
มีเกียรติภูมิในประชำคมโลก

บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร

กำรดำเนินภำรกิจพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนภำรกิจยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ

แผนย่อย

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง

กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและ
พันธกรณีระหว่ำงประเทศ

กำรพัฒนำบริกำรประชำชน

กำรดำเนินภำรกิจพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนภำรกิจยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 6: กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้ำนควำมมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 6: ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่ คงแห่งชำติ
เพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคงและยั่งยืน

ยุ ทธศาสตร์ จั ดสรร
งบประมาณฯ 2565

แผนงาน

แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำบริกำรประชำชน
และพัฒนำประสิทธิภำพภำครัฐ

แผนงำนพื้นฐำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

เป้าหมายที่ 3 : ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เจ้ำหน้ำที่รัฐ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน

เป้าหมายที่ 4 : ประชำชนในพื้นที่ภำคใต้ 14 จังหวัด
ได้รับกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำย และพันธกรณีระหว่ำงประเทศ
ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตำม

เป้าหมายที่ 5 : สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ มีบัญชีข้อมูล (Data catalog) เพื่อขับเคลื่อน
งำนดิจิทัล และมีระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูล
ด้ำนสิทธิมนุษยชนใช้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยง
แบบบูรณำกำร

เป้าหมายที่ 1 : ทุกภำคส่วนของ
สังคมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ตระหนักถึงควำมสำคัญของ
สิทธิมนุษยชน

เป้าหมายที่ 2 : ประชำชนได้รับ
กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตำม
รัฐธรรมนูญ กฎหมำย และพันธกรณี
ระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตำม

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ

ร้อยละของประชำชนซึ่งเป็นสมำชิกของกลุ่ม
เครือข่ำยที่ได้จัดตั้งในพื้นที่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และ ตระหนักถึงควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน
ร้อยละ 75

1. มีระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูล
ด้ำนสิทธิมนุษยชน ใช้ในรูปแบบดิจิทัล
เพื่อเชื่อมโยงแบบบูรณำกำรและ ใช้ประโยชน์
จำกข้อมูล 1 ระบบ
2. มีบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 1 เล่ม

จำนวนคนที่ได้รับกำรส่งเสริม
เผยแพร่ควำมรู้ และสร้ำง
ควำมตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของสิทธิมนุษยชน 40,000 คน

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ

ประชำชนซึ่งเป็นสมำชิก กลุ่มที่จัดตั้งเป็นเครือข่ำย
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำรับกำรอบรม
จำนวน 100 คน

1.มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ควำมตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภำคใต้
อย่ำงน้อย จำนวน 3 กิจกรรม
2.ประชำชนในพื้นที่ภำคใต้ จำนวน 14 จังหวัด
ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำงทั่วถึงและ
เป็นธรรม จำนวน 14 จังหวัด
3.มีรำยงำนข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
ภำคใต้ จำนวน 1 ฉบับ

1. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน
เวลำ 120 วัน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60
2. ผู้ร้องเรียนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำร
ให้บริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
3. จำนวนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ/
ข้อเสนอแนะที่มีกำรนำไปปฏิบัติหรือ
มีกำรตอบสนอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับ
รู้และเข้ำใจและตระหนักถึง
ควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน
ร้อยละ 80

บทที่ 3
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 209,892,000 บาท และงบประมาณเหลือจ่ายจากแหล่งเงินปี
2563–2564 คงเหลือรวมทั้งสิ้น 39,074,121.09 บาท นามาสมทบเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 248,966,121.09 บาท
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวการประชุม กสม. ด้านบริหาร จานวน 4 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 38/2564 (16) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 39/2564 (17) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ครั้งที่
41/2564 (19) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และครั้งที่ 46/2564 (24) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติ
เห็ น ชอบแผนปฏิบั ติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมาตรา 57 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และมอบให้สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินงบประมาณ 248,966,121.09 บาท ประกอบด้วยแผนงานและงบประมาณ ดังนี้
แผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืน้ ฐาน
2.1 ภารกิจ กสม.
2.2 ภารกิจประจา
− งบดาเนินงาน
− งบลงทุน
2.3 โครงการยุทธศาสตร์
− งบดาเนินงาน
− งบลงทุน
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
− งบดาเนินงาน
− งบลงทุน
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
− งบดาเนินงาน
− งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น

งบเหลือจ่าย
612,500.00
36,181,901.09
984,500.00
21,010,901.09
14,014,301.09
6,996,600.00
14,186,500.00
11,370,700.00
2,815,800.00

งบประมาณ (บาท)
งบ พ.ร.บ. ปี 2565
146,916,500.00
48,917,900.00
400,000.00
41,040,900.00
41,040,900.00
7,477,000.00
700,000.00
6,777,000.00

รวม
147,529,000.00
85,099,801.09
1,384,500.00
62,051,801.09
55,055,201.09
6,996,600.00
21,663,500.00
12,070,700.00
9,592,800.00

-

1,068,000.00

1,068,000.00

2,279,720.00

4,528,100.00

6,807,820.00

1,211,620.00
1,068,100.00

2,717,000.00
1,811,100.00

3,928,620.00
2,879,200.00

-

8,461,500.00

8,461,500.00

39,074,121.09

461,500.00
8,000,000.00
209,892,000.00

461,500.00
8,000,000.00
248,966,121.09
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แผนภาพที่ 4 แผนงานและกรอบวงเงินงบประมาณของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงิ น งบประมาณ รวมทั้ ง สิ้ น 248,966,121.09 บาท
แผนงานพื้ นฐาน วงเงิน

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

85,099,801.09 บาท ประกอบด้วย
1) ภารกิจ กสม. 1.3845 ล้านบาท
2) ภารกิจประจา 62.0518 ล้านบาท

งบดาเนินงาน วงเงิน 1,068,000.00 บาท

3) โครงการยุทธศาสตร์ 21.6635 ล้านบาท

14

แยกรายยุทธศาสตร์
1 ไม่มีโครงการ
2 7 โครงการ 1.2452 ล้านบาท
3 3 โครงการ 0.8440 ล้านบาท
4 10 โครงการ 7.6477 ล้านบาท

•

ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่

•

ยุทธศาสตร์ที่ 5 20 โครงการ 28.2639 ล้านบาท

•
•

•

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพั นธ์
ระหว่างประเทศ
วงเงิน 6,807,820.00 บาท
- งบดาเนินงาน 3,928,600 บาท
- งบลงทุน 2,879,200 บาท

59 %
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
วงเงิน 147,529,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ
ประชาชนและพั ฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพั นธ์
วงเงิน 8,461,500.00 บาท
ระหว่างประเทศ จัดสรรงบประมาณ
-6,807,820.00
งบดาเนินงาน
บาท461,500 บาท
- งบลงทุน 8,000,000 บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานบูรณาการฯ
แผนงานพั ฒนาบริการประชาชนฯ

แผนงานพื้ นฐาน
แผนงานความสัมพั นธ์ระหว่างประเทศ

3.1 ประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญในการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้น ที่สาคัญ
ในการปฏิ บั ติ ง านตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ประเด็ น คื อ “สิ ท ธิ
ในกระบวนการยุติธรรม” ตามมติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 39/2564 (17) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

3.2 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกรายยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบทิศทางของยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 และ
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้ มี มติ เห็ นชอบโครงการเชิ งยุ ทธศาสตร์ ในคราวการประชุ ม กสม.
ด้านบริหาร โดยมีสรุปโครงการเชิงยุทธศาสตร์จาแนกรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.

2.

3.
4.

5.

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2565
ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวที
ระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้ง
ผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กร
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
รวม 5 ยุทธศาสตร์

จานวน
(โครงการ)
-

งบประมาณ
(บาท)
-

7

1,245,200.00

3

844,000.00

10

7,647,720.00

20

28,263,900.00

40

38,000,820.00

ทั้ ง นี้ สามารถจ าแนกโครงการเชิ ง ยุท ธศาสตร์ ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจาปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 เป็นรายแผนงานได้ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐาน จานวน 36 โครงการ วงเงินงบประมาณ 21,663,500 บาท
2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1 โครงการ
วงเงินงบประมาณ 1,068,000 บาท
3. แผนงานยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ จ านวน 1 โครงการ
วงเงินงบประมาณ 6,807,820 บาท
4. แผนงานยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาบริ ก ารประชาชนและพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ จ านวน
2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 8,461,500 บาท
15

ยุทธศาสตร์ที่ 1

วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาให้ เ กิ ด การเคารพและการปฏิบั ติ ต ามหลั ก การสิ ท ธิม นุ ษ ยชน
ส่งในสั
เสริงมคมไทย
และติดให้
ตามให้
ทุกอภาคส่
วนของสังคมเกิดความตระหนักและเคารพ
สอดคล้
งกับมาตรฐานสากล
สิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกฎหมายไทยและ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุ ษยชนในสังคมไทย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์รอง: ข้อเสนอแนะของ กสม. เกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายของรัฐบาล ตลอดจน
การตรากฎหมายเพื่ออนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยจะต้องปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์: ข้อเสนอแนะที่รัฐบาลรับทราบและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สาคัญของคณะกรรมการประจา
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
กสม. ทาหน้าที่ติดตามการดาเนินการของภาครัฐในฐานะองค์กรสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็น
กลไกการตรวจสอบที่เป็ น อิส ระ (Independent Monitoring Mechanism) ในการปฏิบัติตามสนธิ สั ญ ญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจนการติดตามให้มีการดาเนินงานตามรายงาน
ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ (Universal Periodic Review: UPR)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 1.1.1 มีรายงานการติดตามและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด 1.1.2 มีรายงานติดตามและข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการประจาสนธิสัญญา

เป้าหมาย
ประจาปี 2565
1 ฉบับ
1 ฉบับ

โครงการตามยุทธศาสตร์:
-ไม่ม-ี
ทั้งนี้ กสม. มีแผนการดาเนินงาน/การเข้าร่วมประชุม กรอบพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
(ภารกิจประจา)
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กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กสม. จะติดตามตรวจสอบการดาเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 โดยยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการส่งเสริม
และคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษ ยชน โดยติ ดตามการด าเนิ น การตามแผนสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ให้ ส อดแทรกใน
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนของหน่วยงานต่างๆ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 1.2.1 มีรายงานการติดตามและข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี

โครงการตามยุทธศาสตร์:
-ไม่ม-ี
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เป้าหมาย
ประจาปี 2565
1

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
รวมถึงการดาเนินธุรกิจภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในเชิงโครงสร้างที่สาคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ ยน
ทัศนคติให้ทุกภาคส่วนให้เกิดความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน
เป้า ประสงค์ร อง: 1. ข้อเสนอแนะของ กสม. เกิดผลให้ มีและเปลี่ ยนแปลงในด้านนโยบายของรั ฐ บาล
ตลอดจนการตรากฎหมายเพื่ อ อนุ วั ติ ก ารตามพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศด้ า น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ป ระเทศไทยจะต้ อ ง ปฏิ บั ติ ต าม และการปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
2. กสม. มีประสิทธิภาพในการทางาน โดยเฉพาะการทางานเชิงรุกและเน้นประเด็น
สาคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กฎหมายได้ถูกนาไปดาเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
การทบทวนปั ญหาและสาเหตุ ตลอดจนการจัด ล าดับ ความส าคัญ ของปั ญหาสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน
เพื่อนาไปสู่การให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่มีความสาคัญและสามารถแก้ไข
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในเชิงโครงสร้างหรือระบบได้ ตลอดจนให้มีการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนและ
ผลักดันข้อเสนอให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม อาทิ
1. จัดทาข้อเสนอแนะที่ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ (Constructive Dialogue) กับหน่วยงานภาครัฐ
2. น าผลงานวิจั ย มาสนั บสนุนการจัดทาข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย โดยมีข้อมูล/สถิติรองรับ
3. ติ ดตามผลการด าเนิ นงานตามข้ อเสนอแนะนโยบาย และข้ อเสนอในการปรั บปรุ งกฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง
4. เชื่อมโยงกระบวนการทางานกับรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และฝ่ายตุลาการ
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 2.1.1 จานวนรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ไปดาเนินการ และ/หรือ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย
ประจาปี 2565
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 2.1 รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม
1,245,200 บาท ดังนี้
งบประมาณ
(บาท)
250,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สคส.

2. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้ง
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

56,500

สกม.

3. โครงการประเมินผลสัมฤทธิพ์ ระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560

438,700

สกม.

4. โครงการสารวจ จัดทาข้อมูลและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา
ด้านสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายของประชากร
ที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา

500,000

สกค.

5. โครงการวิจัยธุรกิจเหมืองทองคากับการละเมิดสิทธิชุมชน:
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในอนาคต

(งบประมาณจาก สกสว.
479,000 บาท)

สกค.

6. โครงการวิจัยผลกระทบของอุตสาหกรรมเกษตรกับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน: น้าตาลกับห่วงโซ่อุปทาน

(งบประมาณจาก สกสว.
244,000 บาท)

สกค.

7. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

(งบประมาณจาก สกสว.
277,000 บาท)

สกค.

โครงการ
1. โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เพื่อรองรับหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

* สกสว. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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กลยุทธ์ที่ 2.2 กาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญในการปฏิบัติงานประจาปี
การก าหนดประเด็ น ส าคั ญ ในแต่ ล ะปี ทั้ ง ในเชิ ง ประเด็ น ปั ญ หา ( Issue base) และพื้ น ที่
(Area base) เพื่อประโยชน์ในการระดมทรัพยากรขององค์กรอย่างมีพลัง ทั้งนี้ กระบวนการไต่สวนระดับชาติ
(National Inquiry) อาจเป็นเครื่องมือสาคัญที่สามารถระดมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 2.2.1 จานวนประเด็นปัญหาหรือพื้นทีส่ าคัญในการปฏิบัติงานประจาปี

เป้าหมาย
ประจาปี 2565
1 ประเด็น

คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติได้พิ จารณาร่วมกันกาหนดประเด็นปัญหา/พื้น ที่ส าคัญ
ในการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
“กระบวนการยุติธรรม” (มติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 39/2564 (17) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564)
กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน
บทบาทของภาคธุรกิจมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาจากเรื่องร้องเรียนและสถานการณ์
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมา ในการนี้ องค์กรจะส่งเสริมให้นาหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติ (United
Nation Guiding Principles: UNGPs) มาปฏิบัติให้เกิดผลในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ
1. เผยแพร่แนวความคิดตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles: UNGPs)
2. ผลักดันให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (National Action Plan: NAP) ว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน
3. พัฒนากลไกการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 2.3.1 จานวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม และ
คุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

โครงการตามยุทธศาสตร์:
-ไม่ม-ี
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เป้าหมาย
ประจาปี 2565
7

ยุทธศาสตร์ที่ 3
มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความร่วมมือและพลังในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เป้าประสงค์รอง:

กสม. มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อเป็นสถาบันหลักในด้านสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์: 1. จานวนบุคลากรต้นแบบที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการในแต่ละระดับ
(ปฏิบัติการ, ชานาญการ/ชานาญการพิเศษ, บริหาร) ไม่น้อยกว่า 3 บุคคลต่อปี
2. จานวนบุคคลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า 10 รางวัลต่อปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชน ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสั งคม และชุ มชน ในการส่ งเสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิ ม นุ ษยชน ในมิ ติ ต่ างๆ เช่ น ประเด็ นสิ ทธิ
กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 3.1.1 มีแผนการดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ตัวชี้วัด 3.1.2 ร้อยละของความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
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ประจาปี 2565
ร้อยละ 100

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3.1 รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม
344,000 บาท ดังนี้
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสาหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศในการเป็นองค์กรร่วมจัดการมอบรางวัลอรรธนารีศวร
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายที่หลากหลาย
เพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
(บาท)
44,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สสค.

300,000

สสค.

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
การส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาบั น วิ ช าการในท้ อ งถิ่ น เป็ น ที่ พึ่ ง ของชุ ม ชนเพื่ อ การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครอง
สิ ทธิ มนุษยชน อาทิ สนับสนุนให้มีความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรกับชุมชน การรับเรื่องราว
ร้ อ งทุ ก ข์ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ตลอดจนการสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research: PAR) กับชุมชน
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
เป้าหมาย
ประจาปี 2565
1 เรื่อง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 3.2.1 ความสาเร็จของการส่งเสริมสถาบันวิชาการในท้องถิ่น
ให้ทางานร่วมกับชุมชน

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3.2 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม
500,000 บาท ดังนี้
โครงการ
1. โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
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งบประมาณ
(บาท)
500,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สสค.

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยน ความรู้
เพื่อประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร
การด
าเนินางานและพั
งานร่วมกับฒพันาศั
นธมิกตยภาพขององค์
รในเวทีระหว่ากงประเทศ
ได้แก่ กลไกของสหประชาชาติ องค์การ
เพื่อประโยชน์
ในการท
ร
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับต่างๆ
และกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน โดยมีเป้าหมายสาคัญ 2 ประการ คือ
1. การใช้ประโยชน์จากเวทีความร่วมมือดังกล่าว ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียน
ที่ดเี พือ่ พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ
2. การน าองค์ความรู้ ที่ได้รั บจากการดาเนินงานมาพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากร
ของสานักงาน กสม.
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 3.3.1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการดาเนินงานมาพัฒนาศักยภาพขององค์กร
และบุคลากร

โครงการตามยุทธศาสตร์:
-ไม่ม-ี
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ประจาปี 2565
5 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญ
ของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมให้สังคมมีความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทอานาจหน้าที่ของ กสม.
เป้าประสงค์รอง:

1. การดาเนินงานของ กสม. ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนสูงยิ่งขึ้น
2. การยกสถานะ กสม. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์:

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของ กสม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ความเชือ่ มั่นของประชาชนต่อการดาเนินงานของ กสม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. ร้อยละของประชาชนกลุ่ม (เป้าหมาย) ที่ได้รับรู้และเข้าใจผลสาเร็จในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 4.1 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร
การพัฒนากระบวนการให้ความรู้ด้วยการกาหนดเป้าหมายการเลือก/สร้างเนื้อหา (Content)
เพื่อประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร
และช่องทางสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในวงกว้าง
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
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ระดับ 5

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 4.1 รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม
1,500,000 บาท ดังนี้
งบประมาณ
(บาท)
500,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สสค.

2. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าน
การส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2564

200,000

สสค.

3. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม
ประจาปี 2564

500,000

สสค.

4. โครงการจัดทาแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

300,000

สสค.

โครงการ
1. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารวิทยากรกระบวนการ
(Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อนาคู่มือ
การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ เขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพฯ

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนอง
ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองต่ อ ปั ญ หาและสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ส าคั ญ อย่ า งรวดเร็ ว
โดยมี ก ารเฝ้ า ระวั ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และพั ฒ นากลไกเฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งเป็ น ระบบ
โดยมีฐานข้อมูลสนับสนุนเพื่อการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงท่าทีโดยไม่ชักช้า
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 4.2.1 ระยะเวลาในการแสดงท่าที และให้ความเห็นต่อสาธารณะในสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนที่สาคัญ

โครงการตามยุทธศาสตร์:
-ไม่ม-ี
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เป้าหมาย
ประจาปี 2565
72 ชั่วโมง

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนให้เป็นแหล่งรวบรวมข้ อมูลความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
สาหรับเผยแพร่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การบริการห้องสมุดเสมือน
(Visual library) การให้บริการแบบออนไลน์ และการจัดตั้งหอจดหมายเหตุขององค์กร
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 4.3.1 ระดับความสาเร็จของการเป็นศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูล
ด้านสิทธิมนุษยชน

เป้าหมาย
ประจาปี 2565
ระดับ 5

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ ภ ายใต้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ 4.3 รวมทั้ ง สิ้ น 1 โครงการ วงเงิ น งบประมาณ
900,000 บาท ดังนี้
งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
1. โครงการดาเนินงานจดหมายเหตุของ กสม. เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 20 ปี

900,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สกค.

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์
การจั ดให้ มีแผนการสื่ อสารองค์กรและประชาสั มพันธ์การดาเนินงานและผลงานของ กสม.
ให้เกิดความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 4.4.1 ระดับความสาเร็จในการสื่อสารองค์กร/ประชาสัมพันธ์
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เป้าหมาย
ประจาปี 2565
ระดับ 5

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 4.4 รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม
4,179,720 บาท ดังนี้
งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนวัฒนธรรมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน

100,000

สสค.

2. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

800,000

สสค.

3. โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่

1,000,000

สสค.

4. โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2,279,720

สสค.

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร ผ่ า นกระบวนการ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบและวิ ธี ก ารท างาน เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รเกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Learning and Growth)
เป้าประสงค์รอง: กสม. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน โดยเฉพาะการท างานเชิ ง รุ ก และเน้ น ประเด็ น
สาคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์: เรื่องร้องเรียนได้รับการดาเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 8 เดือน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการทางานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)
การปรับปรุงกระบวนการทางานในภารกิจหลัก (Core Business Process Redesign) ครอบคลุม
ทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น
1. การปรั บ ปรุ ง ระบบ และขั้ น ตอนการท างานของคณะอนุ ก รรมการและฝ่ า ยเลขานุ ก าร
ให้เหมาะสม รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. การพัฒนาคู่มือในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. การกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
เป้าหมาย
ประจาปี 2565

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 5.1.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงกระบวนทางาน
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ระดับ 5

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ ภ ายใต้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ 5.1 จ านวน 2 โครงการ วงเงิ น งบประมาณ
900,000 บาท ดังนี้
งบประมาณ
(บาท)

1. โครงการศึกษาเพื่อจัดทาคู่มือสาหรับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการจัดการและการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ

400,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สคส.

2. โครงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง การดาเนินงาน
ของรัฐต่อการแก้ไขปัญหาการบังคับให้สูญหายและเสียชีวิต
ของคนไทยที่พานักอาศัยในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขอลี้ภัย
ทางการเมือง

500,000

สคส.

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
การจั ด ให้ มี แ ผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ( Human Resource Management: HRM)
อย่ างเป็ น ระบบและต่ อเนื่ อง อาทิ มีการวางแผนอัตรากาลั ง ในอนาคต มีการวางแผนความก้าวหน้ า ทาง
สายอาชี พ บุ ค ลากร พั ฒ นาส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ในการปฏิ บั ติ ง านและแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ( Human
Resource Development: HRD) ให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
การบริ ห ารจั ดการงบประมาณให้ มีป ระสิ ทธิภ าพยิ่ง ขึ้น กล่ าวคือกลยุทธ์นี้เป็นการเตรียมสรรพกาลั ง และ
การบริหารจัดการองค์กรให้สอดรับกับกระบวนการทางานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 5.2.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการองค์กร
ตัวชี้วัด 5.2.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด 5.2.3 ร้อยละของเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
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เป้าหมาย
ประจาปี 2565
ระดับ 5
ระดับ 5
ร้อยละ 96

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 5.2 รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ วงเงิน งบประมาณรวม
4,062,000 บาท ดังนี้
งบประมาณ
(บาท)

1. โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม่สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

390,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สบก.

2. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัตงิ าน
แบบบูรณาการ

299,780

สบก.

3. โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

159,000

สบก.

4. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

266,000

สบก.

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตร
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
(การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากร สานักงาน กสม.)

1,000,000

สบก.

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชั่นสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

30,000

สดส.

7. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตาม
เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

123,000

สฝป.

54,000

สบก.

โครงการ

8. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อรองรับการ
ดาเนินงานในมิติการพัฒนาองค์กร

30

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
การให้ ค วามส าคั ญ ในการน าองค์ ค วามรู้ ม าใช้ ใ นการด าเนิ น งาน มี ก ารจั ด การองค์ ค วามรู้
(Knowledge Management: KM) มีระบบการถ่ายทอด สื่อสาร ข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
องค์ ก ร ตลอดจนการส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาการท างานประจ า ( Routine to
Research: R2R) ตลอดจนการจัดให้มีคู่มือและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ สาหรับการปฏิบัติงาน (Standard
Operating Procedure: SOP) เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 5.3.1 คะแนนประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 5.3.2 จานวนองค์ความรู้ที่สนับสนุนการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ประจาปี 2565
85 คะแนน
5 เรื่อง

โครงการตามยุทธศาสตร์:
-ไม่ม-ี
กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกากับดูแลของ กสม.
การจัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ที่มีศักยภาพด้านงบประมาณ
ในการดาเนินงาน ภายใต้การกากับดูแลของ กสม. เพื่อพัฒนาระบบและองค์ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ
การศึ ก ษาวิ จั ย และเผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การจั ด ท าหลั ก สู ต รด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การจั ด ท า
วารสารวิชาการ เป็นต้น
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 5.4.1 ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน

โครงการตามยุทธศาสตร์:
-ไม่ม-ี
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เป้าหมาย
ประจาปี 2565
ระดับ 5

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัล มาพัฒนาระบบการทางานขององค์กร
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และช่วยสนับสนุนการทางานของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 5.5.1 ร้อยละของบุคลากรระดับบริหารและอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน
ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
ตัวชี้วัด 5.5.2 ร้อยละของบุคลากรในองค์กร ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนการทางาน

เป้าหมาย
ประจาปี 2565
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 5.5 รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม
9,772,800 บาท ดังนี้
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

180,000

สบก.

2. โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

500,000

สบก.

3. โครงการระบบสื่อประชาสัมพันธ์และจอแสดงผล

215,800

สบก.

4. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบพัสดุและครุภัณฑ์

100,000

สบก.

5. โครงการปรับปรุงห้องประชุมสานักงาน กสม.

2,000,000

สบก.

6. โครงการพัฒนาระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2,977,000

สดส.

7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3,800,000

สดส.
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3.3 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.3.1 วงเงินงบประมาณของแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2565 จาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ชื่อย่อ
P1

งบประมาณ
ปี 2564

ปี 2565

บาท

612,500.00

146,916,500.00

147,529,000.00

36,181,901.09

48,917,900.00

85,099,801.09

M

32,996,221.09

45,849,050.00

M1

15,074,477.09

18,784,074.00

78,845,271.09
33,858,551.09

2 กิจกรรมประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานของ
องค์กรภาครัฐ/ เอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ
ในด้านสิทธิมนุษยชน
3 กิจกรรมวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

M2

12,771,860.00

13,465,890.00

26,237,750.00

M4

5,149,884.00

13,599,086.00

18,748,970.00

ผลผลิต: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1 กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบและเสนอแนะ
การแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

T
T4

3,185,680.00

3,068,850.00

1,834,830.00

2,760,000.00

6,254,530.00
4,594,830.00

2 กิจกรรมจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

T5

1,350,850.00

308,850.00

1,659,700.00

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

S1

1,068,000.00

1,068,000.00

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

A1

4,528,100.00

6,807,820.00

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและ
พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
1 กิจกรรมจัดทาบัญชีข้อมูล (Data Catalog)

D

-

8,461,500.00

8,461,500.00

D1

-

461,500.00

461,500.00

D2

-

8,000,000.00

8,000,000.00

209,892,000.00

248,966,121.09

แผนงานพืน้ ฐาน
ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
1 กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

2 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

รวมทั้งสิ้น

2,279,720.00

39,074,121.09
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3.3 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.3.2 วงเงินงบประมาณของแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2565 จาแนกตามแผนงาน
กิจกรรม
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
ภารกิจกสม.
ภารกิจประจา
− งบดำเนินงำน
− งบลงทุน
โครงการยุทธศาสตร์
− งบดำเนินงำน
− งบลงทุน
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

วงเงินงบประมาณที่ขอรับจัดสรร
ปี 2565
บาท

ปี 2564

ร้อยละ

612,500.00
36,181,901.09
984,500.00
21,010,901.09
14,014,301.09
6,996,600.00
14,186,500.00
11,370,700.00
2,815,800.00
-

146,916,500.00
48,917,900.00
400,000.00
41,040,900.00
41,040,900.00
7,477,000.00
700,000.00
6,777,000.00

147,529,000.00
85,099,801.09
1,384,500.00
62,051,801.09
55,055,201.09
6,996,600.00
21,663,500.00
12,070,700.00
9,592,800.00

59.26
34.18
0.56
24.92
22.11
2.81
8.70
4.85
3.85

1,068,000.00

1,068,000.00

0.43

4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2,279,720.00

4,528,100.00

6,807,820.00

2.73

− งบดำเนินงำน
− งบลงทุน
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและ
พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

1,211,620.00
1,068,100.00
-

2,717,000.00
1,811,100.00

3,928,620.00
2,879,200.00

1.58
1.16

8,461,500.00

8,461,500.00

3.40

461,500.00
8,000,000.00

461,500.00
8,000,000.00

5.77
3.21

209,892,000.00

248,966,121.09

100.00

− งบดำเนินงำน
− งบลงทุน

-

รวมทั้งสิ้น

39,074,121.09
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3.3.3 รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทั้งสิ้น

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
248,966,121.09

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานองค์กรอิสระ
1.1 กิจกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
65P1-10101
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สบก. เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนสาหรับ กสม. และลูกจ้างสานักงาน
กสม.
65P1-10201
2 ค่าเช่าบ้าน
สบก. ค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิของข้าราชการ

147,529,000
147,529,000
147,529,000
140,756,900

533,100

3 เงินบาเหน็จตอบแทน กสม.

65P1-10202

สบก. ค่าใช้จ่ายเงินบาเหน็จตอบแทน กสม.

1,130,300

4 ค่ารับรองเหมาจ่าย กสม.

65P1-10203

สบก. ค่าใช้จ่ายค่ารับรองเหมาจ่าย กสม. รายเดือน

3,606,000

5 ค่าประกันสุขภาพของประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64P1-10204

สบก. ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทาประกันสุขภาพของประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

297,500

6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ
และผู้ช่วยปฏิบัติงาน

65P1-10205

สบก. ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงาน
ราชการและผู้ช่วยปฏิบัติงาน

850,000

7 เงินสมทบพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561

65P1-10206

สบก. ค่าใช้จ่ายสมทบพระราชบัญญัติเงินทดแทน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

8 ค่าประกันสุขภาพของที่ปรึกษาประจาคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจาประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

64P1-10207

สบก. ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทาประกันสุขภาพของที่ปรึกษา
ประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจาประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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40,200
315,000

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.1 ภารกิจ กสม.
1 การจัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน/
รายงานประจาปี/รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

85,099,801.09
1,384,500

M1-11000

1.1 การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564

64M1-11001

1.2 การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

64M1-11002

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

สฝป. ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ปี 2564
สกค. ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

484,500

110,000

2 การประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

65M2-21001

สกค. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ

3 การประชุมกับคณะกรรมาธิการองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ

65M2-21002

สกค. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกับคณะกรรมาธิการ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

4 งานคณะอนุกรรมการทุกชุด/ งานรับเรื่องร้องเรียน
การตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขเยียวยา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

65T4-40101 กสม. /คณะ ค่าใช้จ่ายในการรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบ การ

5 งานคณะทางานทุกชุด

65T4-40201

อนุกรรมการ
ทุกชุด/
สานักงาน
กสม.

ตรวจสอบ และจัดทาข้อเสนอแนะการแก้ไขเยียวยา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของ กสม./
คณะอนุกรรมการทุกชุด/ สานักงาน กสม.
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชุมค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ผู้เชี่ยวชาญ/ พยานผู้เชี่ยวชาญ/
พยานบุคคล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

กสม. /
คณะทางาน
ทุกชุด/
สานักงาน
กสม.

ค่าใช้จ่ายในงานของคณะทางานทุกชุด
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ผู้เชี่ยวชาญ/พยานผู้เชี่ยวชาญ/พยาน
บุคคลในการมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น

36

500,000

40,000
50,000

200,000

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
2.2 ภารกิจประจา
2.2.1 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 งานจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

M4-70000
65M4-70101
64M4-70101

2 ค่าเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณในการเชื่อมโยงระบบ
อินเตอร์เน็ต (Leased Line Internet)

65M4-70102

3 ค่าเช่าบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์

65M4-70103

4 ค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Co-location) 65M4-70104

สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย หมึกพิมพ์ สายเคเบิล เม้าส์ แผ่น
ดิสเก็ตต์ เป็นต้น

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
62,051,801
4,392,906
1,500,000
1,500,000

สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณในการ
เชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ต (Leased Line
Internet)
สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์

671,532

สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Co-location)

99,990
54,356

250,380

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

65M4-70105

สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการ Mail Relay Outbound
Service (SMTP Relay Service) Antispam mail
และ Parking Domain

6 ค่าเช่าบริการระบบการให้บริการสายด่วน 1377

65M4-70106

สมต. ค่าเช่าใช้บริการระบบ Call Center
ค่าเช่าคู่สายสาหรับโอนสายภายในศูนย์ราชการ

156,648

7 ค่าเช่าบริการโปรแกรม Zoom Video Conference

65M4-70107

สดส. ค่าเช่าบริการโปรแกรม Zoom Video
Conference เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมหรือ
การสัมมนาฯ ของ กสม. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สานักงาน กสม. จานวน 12 เดือน โดยใช้ระบบ
Zoom Video Conference

160,000

2.2.2 งานบริการดูแลบารุงรักษาระบบงาน
1 ค่าจ้างบริการดูแลบารุงรักษาระบบงานพัสดุ
และระบบงานคลัง

65M4-70201

สบก. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลบารุงรักษาระบบ
ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายของ
กลุ่มงานคลัง/ค่าใช้จ่ายบารุงรักษาระบบพัสดุและ
ครุภัณฑ์กลุ่มงานพัสดุ

2 ค่าจ้างบริการดูแลบารุงรักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
3 ค่าจ้างบริการดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์และระบบต่างๆ
ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ

65M4-70202

4 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติสาหรับการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

65M4-70204

สบก. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบารุงรักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์
และระบบต่างๆ ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายสารสนเทศ
สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสาหรับการปฏิบัติงาน และ
การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน

65M4-70203
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3,409,180
144,000

89,880
1,900,000

299,000

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

5 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาเว็บไซต์สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

65M4-70205

6 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิ
มนุษยชน และระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธิ
มนุษยชน
7 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาเว็บไซต์
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

65M4-70206

65M4-70207

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษา
เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการ
สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน และระบบฐานข้อมูล
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษา
เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

80100

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
130,000

750,000

96,300
9,527,090

2.2.3 งานบริหารจัดการภารกิจ กสม. และผู้บริหาร
สานักงาน กสม.
1 ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง กสม.

65M2-80101

สบก.

ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง กสม. จานวน 7 คัน

6,592,320

2 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

65M1-80102

สบก.

ค่าเช่ารถยนต์ที่นั่งส่วนกลาง (รถเก๋ง) จานวน 2 คัน
และค่าเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู)้ จานวน 3 คัน

1,333,800

3 ค่ารับรอง

64M2-80103

20,000

4 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหารระดับสูง

65M2-80104

5 งานสนับสนุนกิจการระหว่างประเทศ

65M2-80105

สบก. ค่ารับรองเพื่อต้อนรับผู้มาขอเข้าพบ/ติดต่อราชการ
และงานบริหารต่างๆ ของ เลขาธิการ กสม. รอง
เลขาธิการ กสม. ที่ปรึกษาสานักงาน กสม.
รวมทั้ง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เป็นต้น
สบก. ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ การเข้าร่วม
ประชุม และงานบริหารต่างๆ ของ กสม. /
เลขาธิการ กสม./รองเลขาธิการ กสม./ ที่ปรึกษา
สานักงาน กสม. รวมทั้ง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
สรป. ค่ผู้าบใช้ริหจาร
่ายในงานสนับสนุนกิจการระหว่างประเทศ
เช่น
1. ค่าสมาชิกสถาบันความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
2. ค่าจ้างแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของ กสม. และ
สานักงาน กสม.
3. ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้แทนจากหน่วยงาน/
องค์กรภายนอก
4. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้มาปฏิบัติงาน เช่น ค่าล่ามฯลฯ
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุมของ กสม. กับคณะผู้แทน
จากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากต่างประเทศ
องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม
ระหว่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย
และขอเข้าเยี่ยม เพื่อหารือข้อราชการกับประธาน
กสม. และ กสม. ที่เกี่ยวข้องกับงานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
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100,000

141,500

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

6 งานประชุม กสม./ผู้บริหาร

65M2-80106

7 งานพิธีการและรัฐพิธี

65M2-80107
64M2-80107

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กสม./กส./
คณะกรรมการบริหารสานักงาน กสม. ที่ปรึกษา
ประจา กสม. และการประชุมบุคลากรของสานักงาน
กสม. หรือการประชุม/การปฏิบัติงาน ที่ผู้บริหาร
มอบหมายให้จัดหรือดาเนินการ
(ผู้รับผิดชอบงบประมาณ ดังนี้
สบก. สกค. สคส.)
สบก. ค่าใช้จ่ายสาหรับงานพิธีการและรัฐพิธี เช่น
ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่ม ค่าจัดงานศาสนพิธี
ทางศาสนา และงานพิธีเนื่องในโอกาสต่างๆ

2.2.4 งานบริหารจัดการ ภาพรวมของสานักงาน กสม.
1 งานอาคารสถานที่

65M2-80201

สบก. ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยพื้นที่ของสานักงาน กสม.
และค่าจ้างรักษาความสะอาดพื้นที่ของสานักงาน
กสม.

2 งานยานพาหนะ

65M2-80202

3 ค่าสาธารณูปโภค

65M1-80203

สบก. ค่าใช้จ่ายสาหรับงานยานพาหนะของสานักงาน
กสม. ได้แก่ ค่าน้ามันรถยนต์ ค่าบารุงรักษา/
ซ่อมแซมรถยนต์ ค่าจัดทา พรบ.รถยนต์ของ
สานักงาน กสม. เป็นต้น
สบก. ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์
และค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานประจาสานักงาน
และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุรองรับการปฏิบัติงานของ
กสม. และสานักงาน กสม. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ค่าซ่อมแซม ค่าบารุงรักษาครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินของทางราชการ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายการ
ประชุมของคณะกรรมการจัดหาพัสดุ เป็นต้น

80200

64M1-80203

4 งานจัดหาพัสดุ

65M1-80204
64M1-80204

5 งานทรัพยากรบุคคล

65M2-80205

6 งานบริหารพัสดุและอาคารสถานที่

65M2-80206

สบก. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการประชุมที่เกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคล ค่าอาหารทาการนอกเวลาและ
เงินชดเชย
ดอกเบี
้ย เป็นต้ดนหาคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ จัดพิมพ์
สบก. ค่าใช้
จ่ายในการจั
แบบฟอร์มงานพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการประชุมของ
คณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุและอาคาร
สถานที่ และค่าอาหารทาการนอกเวลา เป็นต้น
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กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
1,139,470

79,400
120,600
23,379,361.09
3,300,000

250,000

10,806,994.00
2,201,567.09
2,952,480
1,047,520

200,000

30,000

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

7 งานการเงินการคลัง

65M2-80207

สบก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการเงินการคลัง จัดพิมพ์
เอกสารการเงิน ค่าอาหารทาการนอกเวลา เป็นต้น

10,000

8 งานนโยบายและยุทธศาสตร์

65M2-80208

สกค. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ประชุมเกี่ยวกับการงบประมาณของสานักงาน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี การติดตามผล
การดาเนินงาน การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ การปฏิบัติงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ และแผนในระดับต่างๆ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา เป็นต้น

40,000

9 งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร

65M2-80209

สบก. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมเพื่องานพัฒนาระบบงานต่างๆ ของ
สานักงานและการพัฒนาบุคลากร ค่าอาหารทาการ
นอกเวลา เป็นต้น

10,000

10 ค่าตอบแทนกรรมการหรือบุคคล

65M2-80210

สบก. ค่าตอบแทนกรรมการหรือบุคคลตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล

400,000

11 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง

65M1-80211

สบก. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจา
ตาแหน่ง สาหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจา
ตาแหน่ง จานวน 5 ตาแหน่ง ประกอบด้วย
เลขาธิการ กสม. รองเลขาธิการ กสม. จานวน
4 ตาแหน่ง และผู้ช่วยเลขาธิการ กสม. จานวน
1 ตาแหน่ง

1,930,800

12 งานสนับสนุนมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

64M2-80212

สบก. ค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

100,000

64M2-80213
(งบลงทุน)

40

100,000

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

80300

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

2.2.5 งานบริหารทั่วไปรายสานัก/กลุ่มงาน
1 งานบริหารทั่วไปสานักบริหารกลาง

64M1-80301

สบก. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อการ
บริหารงานทั่วไปของสานัก เป็นต้น

2 งานบริหารทั่วไปสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

64T4-80302

สคส. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การบริหารงานทั่วไปของสานัก ค่าจ้างแปลเอกสาร
และค่าจ้างล่ามพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น

3 งานบริหารทั่วไปสานักกฎหมาย

64T4-80303

สกม. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อ
การบริหารงานทั่วไปของสานัก ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล
และค่าจ้างแปลระเบียบ กสม. เป็นต้น

77,600

4 งานบริหารทั่วไปสานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

64T5-80304

สฝป. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อ
การบริหารงานทั่วไปของสานัก เป็นต้น

56,250

5 งานบริหารทั่วไปสานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

64M1-80305

สสค. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานทั่วไป
ของสานัก และค่ารับรองผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
สานักงาน เป็นต้น

325,200

6 งานบริหารทั่วไปสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

64M2-80306

สรป. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อการ
บริหารงานทั่วไปของสานัก ค่าแปลเอกสาร เป็นต้น

41,900

7 งานบริหารทั่วไปสานักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64M1-80307

สกค. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อ
การบริหารงานทั่วไปของสานัก ค่าแปลเอกสาร
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

8 งานบริหารทั่วไปหน่วยตรวจสอบภายใน

64M1-80308

นตส. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และงานประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

168,000

9 งานบริหารทั่วไปสานักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

64T4-80309

สมต. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ เช่น
การลงพื้นที่เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
เพิ่มเติม การติดตาม ผลการดาเนินการ ค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงาน
ทั่วไปของสานัก เป็นต้น

192,750

10 งานบริหารทั่วไปสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

64T5-80310

สดส. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
บริหารงานทั่วไปของสานัก ค่าใช้จ่ายในการประชุม
คณะทางานด้าน IT ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์
สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ หอจดหมายเหตุ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และค่าจ้างแปลเอกสาร เป็นต้น

38,600

2.2.6 งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพื่อเสริมอัตรากาลังที่
ไม่เพียงพอและปฏิบัติงานไม่ทันภายในกาหนดเวลา
ของทางราชการ
1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักบริหารกลาง

80400

64M1-80401

งานจ้างเอกชนดาเนินงานจัดทาสัญญา
ในปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน
ต่อสัญญา
สบก. งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สบก.
จานวน 21 อัตรา ประกอบด้วย
- งานบริหารทั่วไป จานวน 3 อัตรา
- งานบริการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ
จานวน 4 อัตรา
- งานรับโทรศัพท์ จานวน 1 อัตรา
- งานจัดการทั่วไป 2 อัตรา
- งานตรวจหลักฐานการจ่าย จานวน 1 อัตรา
- งานผู้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
- งานดูแลระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ
จานวน 2 อัตรา
- งานขับรถยนต์ส่วนกลาง 6 อัตรา
- งานขับรถยนต์ประจาตาแหน่ง 1 อัตรา
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5,910,934

1,890,750

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

2 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 64T4-80402

3 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักกฎหมาย

64T4-80403

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

สคส. งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สคส. จานวน 6 อัตรา
ประกอบด้วย
- งานธุรการด้านการสืบสวนและตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน จานวน 3 อัตรา
- งานสนับสนุน กสม. ด้านการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน จานวน 3 อัตรา

585,080

สกม. งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สกม.
จานวน 3 อัตรา ประกอบด้วย

274,400

- งานนิติกร จานวน 2 อัตรา
- งานนักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
4 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

64M4-80404

สดส. งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สดส.
จานวน 6 อัตรา ประกอบด้วย
- งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จานวน 3 อัตรา
- งานบรรณารักษ์ด้านเทคนิค ศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน จานวน 1 อัตรา
- งานบรรณารักษ์ด้านบริการ ศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน จานวน 1 อัตรา
- งานบรรณารักษ์ด้านพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน จานวน 1 อัตรา

563,484

5 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชน

64M1-80405

สสค. งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สสค.
จานวน 17 อัตรา ประกอบด้วย
- งานจัดการงานทั่วไป จานวน 3 อัตรา
- งานโสตทัศนูปกรณ์ จานวน 1 อัตรา
- งานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 1 อัตรา
- งานนักจัดการงานทั่วไป (ศูนย์ศึกษาฯ) 12 อัตรา

1,607,220

6 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักมาตรฐาน
และติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

64T4-80406

สมต. งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สมต. จานวน 5 อัตรา
ประกอบด้วย
- งานสนับสนุนด้านการติดตามและสารบบสานวน
จานวน 2 อัตรา
- งานบริหารจัดการสารบบสานวน จานวน 1 อัตรา
- งานธุรการด้านการรับเรื่องร้องเรียนและประสาน
การคุ้มครอง จานวน 1 อัตรา
- งานรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครอง
จานวน 1 อัตรา
- งานสนับสนุนด้านการจัดการทั่วไป จานวน 1 อัตรา

540,000
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

7 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักกิจการคณะกรรมการ 64M1-80407
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2.2.7 งานตามภารกิจของสานัก/กลุ่มงาน
1 งานจ้างจัดพิมพ์และจัดทาอาร์ตเวิร์คจดหมายข่าว
มุมมองสิทธิ์

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สกค. งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สกค.
จานวน 5 อัตรา ประกอบด้วย
- งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี
จานวน 1 อัตรา
- งานสนับสนุนการจัดทาร่างรายงานประจาปีของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1 อัตรา
- งานบริหารทั่วไปและงานตามหน้าที่ของกลุ่มงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
- งานสนับสนุนงานศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน
จานวน 1 อัตรา
- งานจัดการทั่วไป จานวน 1 อัตรา

80500

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
450,000

7,365,430
360,000

65M1-80502

สสค. ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดพิมพ์และจัดทาอาร์ตเวิร์ค
จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

2 งานการดาเนินงานศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สานักงาน กสม.

65M4-80503

320,000

3 งานจ้างแปลเอกสารเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

65M4-80504

สดส. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชนสานักงาน กสม. ประกอบด้วย
งานหอจดหมายเหตุ งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน (การจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ) และการจัดเตรียมสื่อสารสนเทศเพื่อ
การบริการ
สดส. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจดหมายเหตุ
สิทธิมนุษยชนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจดหมายเหตุ

4 งานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน
และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

65M1-80505

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
ความรู้สิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์องค์กร

500,000

5 งานคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

64M2-80506

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานคณะกรรมการศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มี
โครงการรองรับของกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษา
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ

800,000

65M2-80506
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200,000

700,000

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

6 งานการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่างๆ

65M2-80507

สสค. ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ

110,000

7 งานรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการจัดทารายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ปี 2565

65T5-80508

สฝป. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ลงพื้นที่รับฟังความ
คิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อ
ประกอบการจัดทารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ปี 2565

308,850

8 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทาคาชี้แจง และรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง กรณีมีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือ
ไม่เป็นธรรม

64T5-80509

สฝป. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทาคาชี้แจง และ
รายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง กรณีมีรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุม ค่าอาหาร เป็นต้น

10,800

9 งานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

65T4-80510

สคส. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ค่าประกันภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
เสี่ยงภัย/ รวมถึงการติดตามการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน/ คาร้อง การละเมิดสิทธิมนุษยชน/
การจัดประชุม/ การปฏิบัติราชการนอกเวลางาน/
สรุปเรื่องร้องเรียน/ ค่าจ้างแปลเอกสาร และ จัดทา
รายงานและสังเกตการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
(สคส. และ สมต.)

2,510,000

10 งานจัดทาวารสารวิชาการ

65M1-80511

สสค. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาวารสารวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วย ค่าออกแบบ ค่าจ้างพิมพ์และ
จัดส่ง ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ ค่าตอบแทน
ผู้ประเมินคุณภาพบทความวิชาการ เป็นต้น

11 งานบริหารงานวิจัยสิทธิมนุษยชน

64M2-80512

สกค. ค่าใช้จ่ายสาหรับงานบริหารงานวิจัยสิทธิมนุษยชน
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการประชุม สนับสนุนงานที่ได้รับมอบหมาย
เพิ่มเติมจากผู้บริหาร รวมทั้งการดาเนินงานภายใต้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของสานักงาน กสม. เป็นต้น

60,000

12 การจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal
Protection Equipment) หรืออุปกรณ์สนับสนุน
การลงพื้นที่สังเกตการณ์ชุมนุม

64T4-80513

สมต. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
หรืออุปกรณ์สนับสนุนการลงพื้นที่สังเกตการณ์
ชุมนุม อาทิ หมวกนิรภัย/หน้ากากกันสารเคมี/
แว่นตานิรภัย/ชุดป้องกัน รวมถึงป้ายแสดงตัวตน
และอุปกรณ์ที่จาเป็นในการลงพื้นที่ เป็นต้น

15,000
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200,000

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
13 งานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วย
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of
National Human Rights Institutions: GANHRI)

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน
64M2-80514
65M2-80514

(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
รายการที่ 1.2 เพิ่มเติม จานวน 406,100 บาท) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สรป. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมประชุมใน
กรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วย
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) ของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก ได้แก่
1. การประชุมประจาปีของ GANHRI ประจาปี
2565 ประกอบด้วยการประชุมสมัชชาใหญ่และการ
ประชุมประจาปี ประมาณ 2 วัน ในเดือนมีนาคม
2565 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส งบประมาณ
504,000 บาท

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
300,000
213,200

2. การประชุมนานาชาติ (International
Conference) ของ GANHRI ประมาณ 2 วัน ในช่วง
เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 ณ กรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย
งบประมาณ 406,100 บาท (รอการจัดสรรกรณีมี
3. การประเมินสถานะ กสม. ของ SCA ในเดือน
มีนาคม 2565 (การประชุมทางไกล) งบประมาณ
9,200 บาท
14 งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)

64M2-80515

สรป. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมประชุมใน
กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) ได้แก่

(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
รายการที่ 2.1 เพิ่มเติม จานวน 614,500 บาท) 

1. การประชุมประจาปี ครั้งที่ 27 ของ APF
ประมาณ 4 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน
2565 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย งบประมาณ
614,500 บาท (รอการจัดสรร)
2. การประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (Senior
Executive Officers - SEOs) ของ APF ระยะเวลา
2 วัน ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 (การประชุม
ทางไกล) งบประมาณ 2,880 บาท
3. การหารือระดับสูง (High Level Dialogue:
HLD) ระยะเวลา 2 วัน ในช่วงเดือนมีนาคม 2565
(การประชุมทางไกล) งบประมาณ 7,700 บาท
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10,580

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
15 งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน
64M2-80516

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สรป. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมประชุมใน
กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)
ได้แก่

(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
รายการที่ 3.3 และ 3.4 วงเงิน 774,800 บาท) 

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
627,000

1. การเข้าร่วมการประชุม SEANF ประจาปี ครั้งที่
18 ประมาณ 3 วัน ในช่วงเดือนธันวาคม 2564
ณ ประเทศมาเลเซีย งบประมาณ 250,600 บาท
2. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical
Working Group - TWG) ของ SEANFครั้งที่
1/2565 ประมาณ 3 วัน ในเดือนมีนาคม 2565
และครั้งที่ 2/2565 ประมาณ 3 วัน ในกรกฎาคม
2565 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ งบประมาณ
376,400 บาท
3. การประชุมที่จัดโดยสมาชิกของกรอบความ
ร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หัวข้อเฉพาะ
(Thematic Issue) ตามแต่ที่เจ้าภาพของการ
ประชุมจะกาหนด ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
จานวน 2 ครั้ง งบประมาณ 353,400 บาท (รอการ
จัดการประชุ
สรร) มความร่วมมือระหว่าง SEANF และ
4.

16 งานการประชุมหารือของคณะกรรมาธิการของรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ในประเด็นที่ให้
ความสาคัญร่วมกันในระดับภูมิภาค
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
วงเงิน 421,400 บาท) 

64M2-80517

AICHR ประมาณเดือนมิถุนายน 2565
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จานวน 2 ครั้ง
ครั้งละประมาณ 2 วัน งบประมาณ 421,400 บาท
(รอการจัดสรร)
สรป. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมการประชุม
หารือของ AICHR ในประเด็นที่ให้ความสาคัญ
ร่วมกันในระดับภูมิภาค (ประมาณเดือนสิงหาคม
2565) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จานวน 2 ครั้ง
ประมาณ 2 วัน งบประมาณ 421,400 บาท (รอ
การจัดสรร)
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-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
17 แผนงานด้านพันธกรณีและมาตรฐานระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน
64M2-80518

สรป. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านพันธกรณีและ
มาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่

(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
รายการ 5.1 วงเงิน 438,000 บาท) 

งบลงทุน
1 งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสถานที่ทางาน
ของสานักงาน กสม.
(ภารกิจประจา/งบตาม พ.ร.บ.งบประมาณ2564)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
120,000

1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมการ
ประชุมกับคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อติดตามการพิจารณา
รายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของไทย ได้แก่
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights:
ICESCR) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
งบประมาณ 438,000 บาท (รอการจัดสรร)
2. งานขับเคลื่อนการติดตามผลการปฏิบัติตาม
พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ
- การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถานที่
เอกชน ประมาณเดือนพฤษภาคม 2565
- การประชุมทางไกล จานวน 2 ครั้ง
งบประมาณ 120,000 บาท
80600
64M2-80601
(งบลงทุน)

สบก.

2 งานจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน

64M4-80602
(งบลงทุน)

สบก. ครุภัณฑ์สานักงาน อาทิ โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ตู้เอกสาร
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทาลายเอกสาร งานป้าย
หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
(เบื้องต้นจัดสรรให้กับรายการ ดังนี้
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง จานวน 20 เครื่อง
เป็นเงิน 85,600 บาท)

3 งานจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

64M4-80603
(งบลงทุน)

สบก. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อาทิ เครื่องทาน้าเย็น
ตู้เย็น เตาแก๊ส ไมโครเวฟ หรือครุภัณฑ์อื่นที่ใช้
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
(เบื้องต้นจัดสรรให้กับ รายการเตาไมโครเวฟ
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ทางาน
ของสานักงาน กสม.

6,896,600
6,806,000

85,600

5,000

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

T5-53000
2.3 โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและ
ผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สาคัญ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
1 โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อ 64T5-53201 สคส. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟู
รองรับหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อรองรับหน้าที่ของ
ในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการ
สิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง
เสพติด
สิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
21,663,500
1,245,200
1,245,200
250,000

2 โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

64T5-53205

สกม. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาข้อเสนอแนะ
มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

56,500

3 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560

64T5-53206

สกม. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

438,700

4 โครงการสารวจ จัดทาข้อมูลและข้อเสนอในการแก้ไข
ปัญหาด้านสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายของ
ประชากรที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองความ
เป็นคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง
ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา

64T5-53207

สกค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสารวจ จัดทาข้อมูล
และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิในสถานะ
บุคคลตามกฎหมายของประชากรที่ไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และ
พังงา
สกค. (งบประมาณจาก สกสว. จานวน 479,000 บาท)

500,000

5 โครงการวิจัยธุรกิจเหมืองทองคากับการละเมิดสิทธิ
ชุมชน: ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในอนาคต 

-

6 โครงการวิจัยผลกระทบของอุตสาหกรรมเกษตรกับการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน: น้าตาลกับห่วงโซ่อุปทาน 

สกค. (งบประมาณจาก สกสว. จานวน 244,000 บาท)

-

7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

สกค. (งบประมาณจาก สกสว. จานวน 277,000 บาท)

-

หมายเหตุ :
 โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(สกสว.)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy)
ในการทางานร่วมกัน
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
ชุมชน ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
64M2-23301 สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมสิทธิ
8 โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสาหรับกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศในการเป็นองค์กรร่วมจัดการมอบ
มนุษยชนสาหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
รางวัลอรรธนารีศวร
ในการเป็นองค์กรร่วมจัดการมอบรางวัลอรรธนารี
64M2-23302 สสค. ศวร
9 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายที่
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือ
หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้
กับกลุ่มเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุก
ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่
10 โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชนภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค

64M2-23303

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
844,000
344,000
44,000

300,000

500,000

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมด้าน
การส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

500,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมุนษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุม
เนื้อหากลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
64M1-13401 สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดอบรมเชิง
11 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ
(Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of
เพื่อนาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับ
Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อนาคู่มือการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ เขตพื้นที่ภาคกลาง
จัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษา
และกรุงเทพมหานคร
ขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ เขตพื้นที่ภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร

6,579,720
1,500,000
500,000

12 โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประจาปี 2564

65M1-13403

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการคัดเลือกบุคคลและ
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2564

200,000

13 โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม
ประจาปี 2564

65M1-13404

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดงานวันสิทธิมนุษยชน
สากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2564

500,000

14 โครงการจัดทาแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็น
วิทยากรกระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

64M1-13406

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาแผนงานและ
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ
ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

300,000

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
64M1-13408
15 โครงการดาเนินงานจดหมายเหตุของ กสม.
สกค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการดาเนินงานจดหมาย
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี
เหตุของ กสม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

900,000
900,000
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กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/ การประชาสัมพันธ์
64M1-13409
16 โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนวัฒนธรรมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างเสริม
สิทธิมนุษยชนวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
4,179,720
100,000

17 โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง

64M1-13413

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

18 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
รูปแบบใหม่ 

64M1-13414

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่

1,000,000

19 โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่านการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

64M1-13415

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2,279,720

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการทางานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)
64M1-13501
20 โครงการศึกษาเพื่อจัดทาคู่มือสาหรับการส่งเสริมและ
สคส. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทา
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการจัดการและการดูแล
คู่มือสาหรับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การชุมนุมสาธารณะ
ที่เกี่ยวกับการจัดการและการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ
64M2-23502
21 โครงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง
สคส. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
การดาเนินงานของรัฐต่อการแก้ไขปัญหาการบังคับ
ข้อเท็จจริง การดาเนินงานของรัฐต่อการแก้ไข
ให้สูญหายและเสียชีวิตของคนไทยที่พานักอาศัย
ปัญหาการบังคับให้สูญหายและเสียชีวิตของคนไทย
ในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขอลี้ภัยทางการเมือง
ที่พานักอาศัยในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขอลี้ภัย
ทางการเมือง
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
22 โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม่สานักงานคณะกรรมการ 64M2-23501 สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการฝึกอบรมบุคลากรใหม่
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

800,000

12,994,580
900,000
400,000

500,000

2,321,780
390,000

23 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติ
ในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ

64M2-23504

สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการ

299,780

24 โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

64M2-23505

สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

159,000

25 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

64M2-23506

สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข

266,000

หมายเหตุ :


โครงการสารองกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน (มีแผนการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 3)
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

26 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากร
ในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
(การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงาน กสม.)

64M2-23507

สบก. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะ
บุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก

27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชั่นสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64M2-23508

28 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ติดตาม เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชน

64M2-23509

สดส. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ผ่านแอปพลิเคชั่นสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สฝป. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการติดตาม เฝ้าระวังและ
รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

29 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อรองรับการ
ดาเนินงานในมิติการพัฒนาองค์กร

64M2-23511

สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะและทักษะเพื่อรองรับการดาเนินงาน
ในมิติการพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)
30 โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 64M4-73501 สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปรับปรุงข้อมูล
DPIS ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบลงทุน
31 โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

64M4-73504
(งบลงทุน)

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
1,000,000

30,000

123,000

54,000

9,772,800
180,000

9,592,800
500,000

32 โครงการระบบสื่อประชาสัมพันธ์และจอแสดงผล

64M4-73505
(งบลงทุน)

สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปรับปรุง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับ
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) และการใช้
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature)
สาหรับสานักงาน กสม.
สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการระบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์และจอแสดงผล

33 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบพัสดุและครุภัณฑ์

64M4-73506
(งบลงทุน)

สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบพัสดุและครุภัณฑ์

34 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสานักงาน กสม. 

64M4-73507
(งบลงทุน)

สบก. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องประชุม
สานักงาน กสม.

2,000,000

35 โครงการพัฒนาระบบแผนงานและการบริหาร
งบประมาณสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

65M4-73508
(งบลงทุน)

สดส. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบดิจิทัล
เพื่อขับเคลื่อนสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2,977,000

36 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

65M4-73509
(งบลงทุน)

สดส. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3,800,000

หมายเหตุ :


โครงการสารองกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน (มีแผนการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 3)
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215,800
100,000

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต/โครงการ โครงการสร้างเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
S1-10000
3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน
โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมุนษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุม
เนื้อหากลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
65S1-10101
1 โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
สคส. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างเสริมทุกภาค
ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิ
ภาคใต้
มนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,068,000
1,068,000
1,068,000

4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
A1-10000
4.1 กิจกรรม การจัดตั้งสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้
เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค (สงขลา)
โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
65A1-10101 สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้
1 การจัดตั้งสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้เป็นส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค (สงขลา)
เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค (สงขลา)
เช่น ค่าเช่ารถยนต์ วัสดุสานักงาน ค่าใช้สอยอื่นๆ

6,807,820
6,807,820

64A1-10102

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้ง
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
(ใช้งบคงเหลือสำนักงำน กสม.)

1,211,620

65A1-10601
(งบลงทุน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ

1,811,100

64A1-10602
(งบลงทุน)

ครุภัณฑ์สานักงานอื่น ๆ
(ใช้งบคงเหลือสำนักงำน กสม.)

1,068,100

53

1,068,000
1,068,000
1,068,000
1,068,000

6,807,820
6,807,820
6,807,820
2,717,000

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)
5.1 กิจกรรม จัดทาบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของ
สานักงาน กสม.
1 โครงการจัดทาบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
ของสานักงาน กสม.
5.2 กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้าน
สิทธิมนุษยชน
งบลงทุน
2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ด้านสิทธิมนุษยชน

D1-10000
65D1-10101

8,461,500
8,461,500
8,461,500
8,461,500
461,500

สดส. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
ของสานักงาน กสม.

D2-20000

65D2-20101
(งบลงทุน)

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

461,500

8,000,000

สดส. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
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8,000,000

3.3 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.3.4 วงเงินงบประมาณของแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2565 จาแนกตามสานัก /หน่วย
วงเงินงบประมาณที่จัดสรร
บาท
ร้อยละ
1. สำนักบริหำรกลำง
2. สำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
3. สำนักคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
4. สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
5. สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน
6. สำนักมำตรฐำนและติดตำมกำรคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
7. สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
8. สำนักกฎหมำย
9. สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
10. หน่วยตรวจสอบภำยใน
11. งบรวมคณะทำงำนและคณะอนุกรรมกำร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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204,267,581.09

82.05

2,700,000.00

1.08

5,463,080.00

2.19

11,126,140.00

4.47

983,400.00

0.39

904,398.00

0.36

1,454,180.00

0.58

847,200.00

0.34

20,802,142.00

8.36

168,000.00

0.07

250,000.00

0.10

248,966,121.09

100.00

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักบริหารกลาง
หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทั้งสิ้น

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
204,267,581.09

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

147,529,000

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานองค์กรอิสระ

147,529,000

1.1 กิจกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

65P1-10101

2 ค่าเช่าบ้าน

65P1-10201

สบก. เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนสาหรับ กสม. และลูกจ้างสานักงาน
กสม.
สบก. ค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิของข้าราชการ

147,529,000
140,756,900

3 เงินบาเหน็จตอบแทน กสม.

65P1-10202

สบก. ค่าใช้จ่ายเงินบาเหน็จตอบแทน กสม.

1,130,300

4 ค่ารับรองเหมาจ่าย กสม.

65P1-10203

สบก. ค่าใช้จ่ายค่ารับรองเหมาจ่าย กสม. รายเดือน

3,606,000

5 ค่าประกันสุขภาพของประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64P1-10204

สบก. ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทาประกันสุขภาพของประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

297,500

6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ
และผู้ช่วยปฏิบัติงาน

65P1-10205

สบก. ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงาน
ราชการและผู้ช่วยปฏิบัติงาน

850,000

7 เงินสมทบพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561

65P1-10206

สบก. ค่าใช้จ่ายสมทบพระราชบัญญัติเงินทดแทน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

8 ค่าประกันสุขภาพของที่ปรึกษาประจาคณะกรรมการสิทธิ 64P1-10207
มนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจาประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

สบก. ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทาประกันสุขภาพของที่ปรึกษา
ประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจาประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

533,100

40,200
315,000

สานักบริหารกลาง หน้าที่ 1 จาก 7

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

2. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 ภารกิจประจา
2.2.1 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 งานจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์

M4-70000

44,766,181

65M4-70101

3,000,000
1,500,000

64M4-70101

2.2.2 งานบริการดูแลบารุงรักษาระบบงาน
1 ค่าจ้างบริการดูแลบารุงรักษาระบบงานพัสดุ
และระบบงานคลัง

2 ค่าจ้างบริการดูแลบารุงรักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
2.2.3 งานบริหารจัดการภารกิจ กสม. และผู้บริหาร
สานักงาน กสม.

49,930,761.09

65M4-70201

65M4-70202

สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย หมึกพิมพ์ สายเคเบิล เม้าส์
แผ่นดิสเก็ตต์ เป็นต้น

1,500,000
233,880
144,000

สบก. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลบารุงรักษาระบบ
ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายของ
กลุ่มงานคลัง/ค่าใช้จ่ายบารุงรักษาระบบพัสดุและ
ครุภัณฑ์กลุ่มงานพัสดุ
สบก. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบารุงรักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

89,880
9,385,590

80100

1 ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง กสม.

65M2-80101

สบก.

ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง กสม. จานวน 7 คัน

6,592,320

2 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

65M1-80102

สบก.

ค่าเช่ารถยนต์ที่นั่งส่วนกลาง (รถเก๋ง) จานวน 2 คัน
และค่าเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จานวน 3 คัน

1,333,800

3 ค่ารับรอง

64M2-80103

สบก. ค่ารับรองเพื่อต้อนรับผู้มาขอเข้าพบ/ติดต่อราชการ
และงานบริหารต่างๆ ของ เลขาธิการ กสม.
รองเลขาธิการ กสม. ที่ปรึกษาสานักงาน กสม.
รวมทั้ง ผู้ที่ได้รบั มอบหมายจากผู้บริหาร เป็นต้น

20,000

4 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหารระดับสูง

65M2-80104

สบก. ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ การเข้าร่วม
ประชุม และงานบริหารต่างๆ ของ กสม. /
เลขาธิการ กสม./รองเลขาธิการ กสม./ ที่ปรึกษา
สานักงาน กสม. รวมทั้ง ผู้ที่ได้รบั มอบหมายจาก
ผู้บริหาร

100,000

5 งานประชุม กสม./ผู้บริหาร

65M2-80106

สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กสม./กส./
คณะกรรมการบริหารสานักงาน กสม. ที่ปรึกษา
ประจา กสม. และการประชุมบุคลากรของสานักงาน
กสม. หรือการประชุม/การปฏิบัติงาน ที่ผู้บริหาร
มอบหมายให้จัดหรือดาเนินการ
(ผู้รบั ผิดชอบงบประมาณ ดังนี้
สบก. สกค. สคส.)

6 งานพิธกี ารและรัฐพิธี

65M2-80107

สบก. ค่าใช้จ่ายสาหรับงานพิธกี ารและรัฐพิธี เช่น
ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่ม ค่าจัดงานศาสนพิธที าง
ศาสนา และงานพิธเี นื่องในโอกาสต่างๆ

64M2-80107

1,139,470

79,400
120,600

สานักบริหารกลาง หน้าที่ 2 จาก 7

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

80200
2.2.4 งานบริหารจัดการ ภาพรวมของสานักงาน กสม.
65M2-80201
1 งานอาคารสถานที่

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สบก. ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยพื้นที่ของสานักงาน กสม.
และค่าจ้างรักษาความสะอาดพื้นที่ของสานักงาน
กสม.

23,339,361.09
3,300,000

2 งานยานพาหนะ

65M2-80202

สบก. ค่าใช้จ่ายสาหรับงานยานพาหนะของสานักงาน
กสม. ได้แก่ ค่าน้ามันรถยนต์ ค่าบารุงรักษา/
ซ่อมแซมรถยนต์ ค่าจัดทา พรบ.รถยนต์ของ
สานักงาน กสม. เป็นต้น

3 ค่าสาธารณูปโภค

65M1-80203

สบก. ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์
และค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานประจาสานักงาน และ
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

10,806,994.00

สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุรองรับการปฏิบัติงานของ
กสม. และสานักงาน กสม. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าซ่อมแซม ค่าบารุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ของทางราชการ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายการประชุมของ
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ เป็นต้น

2,952,480

64M1-80203

4 งานจัดหาพัสดุ

65M1-80204
64M1-80204

250,000

2,201,567.09

1,047,520

5 งานทรัพยากรบุคคล

65M2-80205

สบก. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายในการประชุมที่เกี่ยวกับงานบริหารงาน
บุคคล ค่าอาหารทาการนอกเวลาและเงินชดเชย
ค่าดอกเบี้ยเป็นต้น

200,000

6 งานบริหารพัสดุและอาคารสถานที่

65M2-80206

สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ จัดพิมพ์
แบบฟอร์มงานพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการประชุมของ
คณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุและอาคาร
สถานที่ และค่าอาหารทาการนอกเวลา เป็นต้น

30,000

7 งานการเงินการคลัง

65M2-80207

สบก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการเงินการคลัง จัดพิมพ์
เอกสารการเงิน ค่าอาหารทาการนอกเวลา เป็นต้น

10,000

8 งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร

65M2-80209

สบก. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมเพื่องานพัฒนาระบบงานต่างๆ
ของสานักงานและการพัฒนาบุคลากร
ค่าอาหารทาการนอกเวลา เป็นต้น

10,000

สานักบริหารกลาง หน้าที่ 3 จาก 7

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

9 ค่าตอบแทนกรรมการหรือบุคคล

65M2-80210

สบก. ค่าตอบแทนกรรมการหรือบุคคลตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวา่ ด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล

400,000

10 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง

65M1-80211

สบก. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจา
ตาแหน่ง สาหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจา
ตาแหน่ง จานวน 5 ตาแหน่ง ประกอบด้วย
เลขาธิการ กสม. รองเลขาธิการ กสม. จานวน
3 ตาแหน่ง และผู้ช่วยเลขาธิการ กสม. จานวน
1 ตาแหน่ง

1,930,800

64M2-80212
11 งานสนับสนุนมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สบก. ค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

100,000

64M2-80213
(งบลงทุน)

2.2.5 งานบริหารทั่วไปรายสานัก /กลุ่มงาน
1 งานบริหารทั่วไปสานักบริหารกลาง

2.2.6 งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพือ่ เสริมอัตรากาลังที่
ไม่เพียงพอและปฏิบัติงานไม่ทันภายในกาหนดเวลา
ของทางราชการ
1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักบริหารกลาง

100,000
20,000

80300
64M1-80301

80400

64M1-80401

สบก. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อการ
บริหารงานทั่วไปของสานัก เป็นต้น

20,000

งานจ้างเอกชนดาเนินงานจัดทาสัญญา
ในปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน
ต่อสัญญา

1,890,750

สบก. งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สบก.
จานวน 21 อัตรา ประกอบด้วย
- งานบริหารทั่วไป จานวน 3 อัตรา
- งานบริการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ จานวน 4
อัตรา
- งานรับโทรศัพท์ จานวน 1 อัตรา
- งานจัดการทั่วไป 2 อัตรา
- งานตรวจหลักฐานการจ่าย จานวน 1 อัตรา
- งานผู้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
- งานดูแลระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ
จานวน 2 อัตรา
- งานขับรถยนต์ส่วนกลาง 6 อัตรา
- งานขับรถยนต์ประจาตาแหน่ง 1 อัตรา

1,890,750

สานักบริหารกลาง หน้าที่ 4 จาก 7

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
งบลงทุน
1 งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสถานที่ทางานของ
สานักงาน กสม.
(ภารกิจประจา/งบตาม พ.ร.บ.งบประมาณ2564)

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

80600
64M2-80601
(งบลงทุน)

สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ทางาน
ของสานักงาน กสม.

2 งานจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน

64M4-80602
(งบลงทุน)

สบก. ครุภัณฑ์สานักงาน อาทิ โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ตู้เอกสาร
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่งทาลายเอกสาร งานป้าย
หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
(เบื้องต้นจัดสรรให้กับรายการ ดังนี้
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง จานวน 20 เครื่อง
เป็นเงิน 85,600 บาท)

3 งานจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

64M4-80603
(งบลงทุน)

สบก. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อาทิ เครื่องทาน้าเย็น
ตู้เย็น เตาแก๊ส ไมโครเวฟ หรือครุภัณฑ์อื่นที่ใช้
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
(เบื้องต้นจัดสรรให้กับ รายการเตาไมโครเวฟ
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท)

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
6,896,600
6,806,000

85,600

5,000

สานักบริหารกลาง หน้าที่ 5 จาก 7

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
2.3 โครงการเชิงยุทธศาสตร์

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

T5-53000

5,164,580

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

5,164,580

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

2,168,780

1 โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม่สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64M2-23501

สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการฝึกอบรมบุคลากรใหม่
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

390,000

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการ
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการ

64M2-23504

สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการ

299,780

3 โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

64M2-23505

สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

159,000

4 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

64M2-23506

สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข

266,000

5 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรใน
หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
(การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงาน กสม.)

64M2-23507

สบก. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะ
บุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก

1,000,000

6 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อรองรับการ
ดาเนินงานในมิติการพัฒนาองค์กร

64M2-23511

สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะเพื่อรองรับการดาเนินงานในมิติการ
พัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)
7 โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 64M4-73501 สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปรับปรุงข้อมูล
DPIS ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

54,000

2,995,800
180,000

สานักบริหารกลาง หน้าที่ 6 จาก 7

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
งบลงทุน
8 โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

64M4-73504
(งบลงทุน)

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

2,815,800
500,000

9 โครงการระบบสื่อประชาสัมพันธ์และจอแสดงผล

64M4-73505
(งบลงทุน)

สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปรับปรุงระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) และการใช้ลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) สาหรับสานักงาน
กสม.
สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการระบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์และจอแสดงผล

10 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบพัสดุและครุภัณฑ์

64M4-73506
(งบลงทุน)

สบก. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบพัสดุและครุภัณฑ์

11 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสานักงาน กสม. 

64M4-73507
(งบลงทุน)

สบก. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องประชุมสานักงาน
กสม.

215,800

2,000,000

4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

6,807,820
6,807,820

A1-10000
4.1 กิจกรรม การจัดตั้งสานักงาน กสม. พืน้ ที่ภาคใต้
เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค (สงขลา)
โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรม
และความโปร่งใส

6,807,820
6,807,820

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม
และโปร่งใส
1 การจัดตั้งสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้เป็นส่วนราชการ 65A1-10101 สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้
ส่วนภูมิภาค (สงขลา)
เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค (สงขลา) เช่น ค่าเช่า
รถยนต์ วัสดุสานักงาน ค่าใช้สอยอื่นๆ
64A1-10102

65A1-10601
(งบลงทุน)
64A1-10602
(งบลงทุน)

100,000

6,807,820
2,717,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้ง
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
(ใช้งบคงเหลือสำนักงำน กสม.)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ

1,211,620

ครุภัณฑ์สานักงานอื่น ๆ
(ใช้งบคงเหลือสำนักงำน กสม.)

1,068,100

1,811,100

หมายเหตุ :


โครงการสารองกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน (มีแผนการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 3)

สานักบริหารกลาง หน้าที่ 7 จาก 7

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักกิจการ กสม.
หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทั้งสิ้น

2,700,000.00

2. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.1 ภารกิจ กสม.
1 การจัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน/
รายงานประจาปี/รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

2,700,000.00
650,000

M1-11000

64M1-11002

สกค. ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

500,000

2 การประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

65M2-21001

สกค. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ

110,000

3 การประชุมกับคณะกรรมาธิการองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ

65M2-21002

สกค. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกับคณะกรรมาธิการ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

1.1 การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

2.2 ภารกิจประจา

40,000
650,000

M4-70000

80200
2.2.1 งานบริหารจัดการ ภาพรวมของสานักงาน กสม.
65M2-80208
1 งานนโยบายและยุทธศาสตร์

2.2.2 งานบริหารทั่วไปรายสานัก /กลุ่มงาน

80300

1 งานบริหารทั่วไปสานักกิจการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

64M1-80307

สกค. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ประชุมเกี่ยวกับการงบประมาณของสานักงาน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี การติดตาม
ผลการดาเนินงาน การจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ การ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และแผนใน
ระดับต่างๆ ค่าอาหารทาการนอกเวลา เป็นต้น

40,000.00
40,000

100,000
สกค. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อการ
บริหารงานทั่วไปของสานัก ค่าแปลเอกสาร
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

100,000

สานักกิจการ กสม. หน้าที่ 1 จาก 3

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
2.2.3 งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพือ่ เสริมอัตรากาลังที่
ไม่เพียงพอและปฏิบัติงานไม่ทันภายในกาหนดเวลา
ของทางราชการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน
80400

1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักกิจการคณะกรรมการ 64M1-80407
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2.2.4 งานตามภารกิจของสานัก/กลุ่มงาน
1 งานบริหารงานวิจัยสิทธิมนุษยชน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งานจ้างเอกชนดาเนินงานจัดทาสัญญา
ในปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน
ต่อสัญญา

450,000

สกค. งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สกค.
จานวน 5 อัตรา ประกอบด้วย
- งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี
จานวน 1 อัตรา
- งานสนับสนุนการจัดทาร่างรายงานประจาปีของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1 อัตรา
- งานบริหารทั่วไปและงานตามหน้าที่ของกลุ่มงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
- งานสนับสนุนงานศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน
จานวน 1 อัตรา
- งานจัดการทั่วไป จานวน 1 อัตรา

60,000

80500
64M2-80512

450,000

สกค. ค่าใช้จ่ายสาหรับงานบริหารงานวิจัยสิทธิมนุษยชน
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายใน
การประชุม สนับสนุนงานที่ได้รบั มอบหมายเพิ่มเติม
จากผู้บริหาร รวมทั้งการดาเนินงานภายใต้การ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของสานักงาน กสม. เป็นต้น

60,000

สานักกิจการ กสม. หน้าที่ 2 จาก 3

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
2.3 โครงการเชิงยุทธศาสตร์

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

T5-53000

1,400,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพือ่ ป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

500,000

กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สาคัญ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
64T5-53207 สกค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสารวจ จัดทาข้อมูล
1 โครงการสารวจ จัดทาข้อมูลและข้อเสนอในการแก้ไข
ปัญหาด้านสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายของ
และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิในสถานะ
ประชากรที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองความเป็น
บุคคลตามกฎหมายของประชากรที่ไม่สามารถเข้าสู่
คนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง
กระบวนการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่
ประจวบคีรขี ันธ์ และพังงา
จังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรขี ันธ์ และพังงา

500,000
500,000

2 โครงการวิจัยธุรกิจเหมืองทองคากับการละเมิดสิทธิชุมชน:
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในอนาคต 

สกค. (งบประมาณจาก สกสว. จานวน 479,000 บาท)

-

3 โครงการวิจัยผลกระทบของอุตสาหกรรมเกษตรกับการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน: น้าตาลกับห่วงโซ่อุปทาน 

สกค. (งบประมาณจาก สกสว. จานวน 244,000 บาท)

-

4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

สกค. (งบประมาณจาก สกสว. จานวน 277,000 บาท)

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมุนษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
5 โครงการดาเนินงานจดหมายเหตุของ กสม. เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 20 ปี

64M1-13408

900,000
900,000

สกค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการดาเนินงานจดหมาย
เหตุของ กสม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

900,000

หมายเหตุ :
 โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(สกสว.)

สานักกิจการ กสม. หน้าที่ 3 จาก 3

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทั้งสิ้น

5,463,080.00

2. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 ภารกิจประจา
2.2.1 งานบริหารทั่วไปรายสานัก /กลุ่มงาน

M4-70000

1 งานบริหารทั่วไปสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

64T4-80302

2.2.2 งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพือ่ เสริมอัตรากาลังที่
ไม่เพียงพอและปฏิบัติงานไม่ทันภายในกาหนดเวลา
ของทางราชการ

1 งานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3,245,080
150,000

80300

80400

1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 64T4-80402

2.2.3 งานตามภารกิจของสานัก/กลุ่มงาน

4,395,080.00

สคส. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อการ
บริหารงานทั่วไปของสานัก ค่าจ้างแปลเอกสาร
ค่าจ้างล่ามพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น

150,000

งานจ้างเอกชนดาเนินงานจัดทาสัญญา
ในปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน
ต่อสัญญา

585,080

สคส. งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สคส. จานวน 6 อัตรา
ประกอบด้วย
- งานธุรการด้านการสืบสวนและตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน จานวน 3 อัตรา
- งานสนับสนุน กสม. ด้านการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน จานวน 3 อัตรา

2,510,000

80500
65T4-80510

585,080

สคส. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ค่าประกันภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
เสี่ยงภัย/ รวมถึงการติดตามการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน/ คาร้อง การละเมิดสิทธิมนุษยชน/
การจัดประชุม/ การปฏิบัติราชการนอกเวลางาน/
สรุปเรื่องร้องเรียน/ ค่าจ้างแปลเอกสาร และ จัดทา
รายงานและสังเกตการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
(สคส. และ สมต.)

2,510,000

สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 1 จาก 2

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
2.3 โครงการเชิงยุทธศาสตร์

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

T5-53000

1,150,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและ
ผลักดันอย่างเป็นระบบเพือ่ ป้องกันและ
กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สาคัญ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
64T5-53201 สคส. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟู
1 โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เพื่อรองรับหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อรองรับหน้าที่ของ
แห่งชาติ ในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
เสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง
ติดยาเสพติด
สิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

250,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรม
และความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการทางานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)

250,000
250,000

900,000
900,000

2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทาคู่มือสาหรับการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการจัดการและการดูแล
การชุมนุมสาธารณะ

64M1-13501

สคส. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทา
คู่มือสาหรับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวกับการจัดการและการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ

400,000

3 โครงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง
การดาเนินงานของรัฐต่อการแก้ไขปัญหาการบังคับ
ให้สูญหายและเสียชีวติ ของคนไทยที่พานักอาศัย
ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอลี้ภัยทางการเมือง

64M2-23502

สคส. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
ข้อเท็จจริง การดาเนินงานของรัฐต่อการแก้ไขปัญหา
การบังคับให้สูญหายและเสียชีวติ ของคนไทยที่
พานักอาศัยในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขอลี้ภัยทาง
การเมือง

500,000

3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต/โครงการ โครงการสร้างเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

1,068,000
1,068,000

3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน S1-10000

1,068,000

โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมุนษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุม
เนือ้ หากลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
65S1-10101 สคส. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างเสริม
1 โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญ
ภาคใต้
ของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,068,000
1,068,000
1,068,000
1,068,000

สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 2 จาก 2

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทั้งสิ้น

11,126,140.00

2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 ภารกิจประจา
2.2.1 งานบริหารทั่วไปรายสานัก/กลุ่มงาน
1 งานบริหารทั่วไปสานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

2.2.2 งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพื่อเสริมอัตรากาลัง
ที่ไม่เพียงพอและปฏิบัติงานไม่ทันภายในกาหนดเวลา
ของทางราชการ
2 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชน

2.2.3 งานตามภารกิจของสานัก/กลุ่มงาน
1 งานจ้างจัดพิมพ์และจัดทาอาร์ตเวิร์คจดหมายข่าว
มุมมองสิทธิ์
2 งานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน
และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

M4-70000
80300
64M1-80305

80400

64M1-80405

สสค. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงาน
ทั่วไปของสานัก ค่ารับรองผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
สานักงาน เป็นต้น

11,126,140.00
4,602,420
325,200
325,200

งานจ้างเอกชนดาเนินงานจัดทาสัญญา
ในปีงบประมาณ 2565

1,607,220

สสค. งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สสค.
จานวน 17 อัตรา ประกอบด้วย
- งานจัดการงานทั่วไป จานวน 3 อัตรา
- งานโสตทัศนูปกรณ์ จานวน 1 อัตรา
- งานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 1 อัตรา
- งานนักจัดการงานทั่วไป (ศูนย์ศึกษาฯ) 12 อัตรา

1,607,220

80500
65M1-80502

สสค. ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดพิมพ์และจัดทาอาร์ตเวิร์ค
จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

65M1-80505

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
ความรู้สิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

2,670,000
360,000

500,000

สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 1 จาก 3

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

3 งานคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

64M2-80506

4 งานการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่างๆ
5 งานจัดทาวารสารวิชาการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานคณะกรรมการศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มี
โครงการรองรับของกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษา
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ

800,000

65M2-80507

สสค. ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ

110,000

65M1-80511

สสค. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาวารสารวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วย ค่าออกแบบ ค่าจ้างพิมพ์และ
จัดส่ง ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ ค่าตอบแทน
ผู้ประเมินคุณภาพบทความิชาการ เป็นต้น

200,000

65M2-80506

T5-53000
2.3 โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง
(synergy) ในการทางานร่วมกัน
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
ชุมชน ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

1 โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสาหรับกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศในการเป็นองค์กรร่วมจัดการมอบ
รางวัลอรรธนารีศวร

64M2-23301

2 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่าย
ที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคม
ให้ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน

64M2-23302

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนสาหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ในการเป็นองค์กรร่วมจัดการมอบรางวัลอรรธนารี
ศวร
สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือ
กับกลุ่มเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุก
ภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในพื้นที่
64M2-23303 สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมด้าน
3 โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชนภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
การส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษา
มนุษยชนในภูมิภาค
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

700,000

6,523,720
844,000
344,000
44,000

300,000

500,000
500,000

สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 2 จาก 3

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมุนษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุม
เนื้อหากลุ่มเป้าหมาย
64M1-13401 สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดอบรมเชิง
4 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ
(Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อ
ปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of
นาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับ
Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อนาคู่มือการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ เขตพื้นที่ภาคกลาง
จัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษา
และกรุงเทพมหานคร
ขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ เขตพื้นที่ภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
5,679,720
1,500,000
500,000

5 โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าน
การส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี
2564

65M1-13403

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการคัดเลือกบุคคลและ
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2564

200,000

6 โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม
ประจาปี 2564

65M1-13404

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดงานวันสิทธิมนุษยชน
สากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2564

500,000

7 โครงการจัดทาแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็น
วิทยากรกระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

64M1-13406

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาแผนงานและ
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ
ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

300,000

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/ การประชาสัมพันธ์
8 โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนวัฒนธรรมการเคารพ 64M1-13409
สิทธิมนุษยชน

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างเสริม
สิทธิมนุษยชนวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน

4,179,720
100,000

9 โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง

64M1-13413

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

800,000

10 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ
ใหม่ 

64M1-13414

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่

1,000,000

11 โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่านการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

64M1-13415

สสค. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการ
ดาเนินงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2,279,720

หมายเหตุ :


โครงการสารองกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน (มีแผนการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 3)

สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 3 จาก 3

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทั้งสิ้น

983,400.00

2. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.1 ภารกิจ กสม.
1 การจัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน/
รายงานประจาปี/รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
1.1 การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564
2.2 ภารกิจประจา
2.2.1 งานบริหารทั่วไปรายสานัก /กลุ่มงาน
1 งานบริหารทั่วไปสานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

2.2.2 งานตามภารกิจของสานัก/กลุ่มงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
983,400.00
484,500

M1-11000

64M1-11001

สฝป. ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
ปี 2564

375,900
56,250

M4-70000
80300
64T5-80304

484,500

สฝป. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหารทา
การนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานทั่วไป
ของสานัก เป็นต้น

56,250

319,650

80500

1 งานรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการจัดทารายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ปี 2565

65T5-80508

สฝป. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ลงพื้นที่รบั ฟังความคิดเห็น
และข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการ
จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทย
ปี 2565

308,850

2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทาคาชี้แจง และรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง กรณีมีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือ
ไม่เป็นธรรม

64T5-80509

สฝป. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทาคาชี้แจง และรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง กรณีมีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็น
ธรรม สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าอาหาร
เป็นต้น

10,800

2.3 โครงการเชิงยุทธศาสตร์

T5-53000

123,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรม
และความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
64M2-23509 สฝป. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ติดตาม เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิ
ศักยภาพบุคลากรในการติดตาม เฝ้าระวังและรายงาน
มนุษยชน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

123,000
123,000
123,000

สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน หน้าที่ 1 จาก 1

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักมาตราฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทั้งสิ้น

904,398.00

2. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 ภารกิจประจา

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
904,398.00

M4-70000

904,398

2.2.1 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ค่าเช่าบริการระบบการให้บริการสายด่วน 1377

65M4-70106

156,648
156,648

2.2.2 งานบริหารทั่วไปรายสานัก /กลุ่มงาน

80300

1 งานบริหารทั่วไปสานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง 64T4-80309
สิทธิมนุษยชน

2.2.3 งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพือ่ เสริมอัตรากาลังที่
ไม่เพียงพอและปฏิบัติงานไม่ทันภายในกาหนดเวลา
ของทางราชการ

80400

1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักมาตรฐาน
และติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

64T4-80406

2.2.4 งานตามภารกิจของสานัก/กลุ่มงาน

80500

1 การจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal
Protection Equipment) หรืออุปกรณ์สนับสนุนการลง
พื้นที่สังเกตการณ์ชุมนุม

64T4-80513

สมต. ค่าเช่าใช้บริการระบบ Call Center
ค่าเช่าคู่สายสาหรับโอนสายภายในศูนย์ราชการ

192,750
สมต. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ เช่น การลง
พื้นที่เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม
การติดตาม ผลการดาเนินการ เป็นต้น ค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงาน
ทั่วไปของสานัก เป็นต้น
งานจ้างเอกชนดาเนินงานจัดทาสัญญา
ในปีงบประมาณ 2565
สมต. งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สมต. จานวน 5 อัตรา
ประกอบด้วย
- งานสนับสนุนด้านการติดตามและสารบบสานวน
จานวน 2 อัตรา
- งานบริหารจัดการสารบบสานวน จานวน 1 อัตรา
- งานธุรการด้านการรับเรื่องร้องเรียนและประสาน
การคุ้มครอง จานวน 1 อัตรา
- งานรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครอง
จานวน 1 อัตรา
- งานสนับสนุนด้านการจัดการทั่วไป จานวน 1 อัตรา

192,750

540,000

540,000

15,000
สมต. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
หรืออุปกรณ์สนับสนุนการลงพื้นที่สังเกตการณ์ชุมนุม
อาทิ หมวกนิรภัย/หน้ากากกันสารเคมี/แว่นตา
นิรภัย/ชุดป้องกัน รวมถึงป้ายแสดงตัวตนและ
อุปกรณ์ที่จาเป็นในการลงพื้นที่ เป็นต้น

15,000

สานักมาตราฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 1 จาก 1

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทั้งสิ้น

1,454,180.00

2. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 ภารกิจประจา
2.2.1 งานบริหารจัดการภารกิจ กสม. และผู้บริหาร
สานักงาน กสม.
1 งานสนับสนุนกิจการระหว่างประเทศ

2.2.2 งานบริหารทั่วไปรายสานัก /กลุ่มงาน
1 งานบริหารทั่วไปสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
1,454,180.00
1,454,180
141,500

M4-70000
80100
65M2-80105

สรป. ค่าใช้จ่ายในงานสนับสนุนกิจการระหว่างประเทศ เช่น
1. ค่าสมาชิกสถาบันความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
2. ค่าจ้างแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของ กสม. และ
สานักงาน กสม.
3. ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้แทนจากหน่วยงาน/
องค์กรภายนอก
4. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้มาปฏิบัติงาน เช่น ค่าล่าม
เป็นต้น
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุมของ กสม. กับคณะผู้แทน
จากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากต่างประเทศ
องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม
ระหว่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย และ
ขอเข้าเยี่ยม เพื่อหารือข้อราชการกับประธาน กสม.
และ กสม. ที่เกี่ยวข้องกับงานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ

41,900

80300
64M2-80306

141,500

สรป. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อการ
บริหารงานทั่วไปของสานัก ค่าแปลเอกสาร เป็นต้น

41,900

สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หน้าที่ 1 จาก 4

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
2.2.3 งานตามภารกิจของสานัก/กลุ่มงาน
1 งานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วย
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of
National Human Rights Institutions: GANHRI)

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1,270,780

80500
64M2-80514
65M2-80514

(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
รายการที่ 1.2 เพิ่มเติม จานวน 406,100 บาท) 

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

สรป. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมประชุม
ในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วย
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) ของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก ได้แก่

300,000
213,200

1.1 การประชุมประจาปีของ GANHRI ประจาปี
2565 ประกอบด้วยการประชุมสมัชชาใหญ่และการ
ประชุมประจาปี ประมาณ 2 วัน ในเดือนมีนาคม
2565 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
งบประมาณ 504,000 บาท
1.2 การประชุมนานาชาติ (International
Conference) ของ GANHRI ประมาณ 2 วัน ในช่วง
เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 ณ กรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย
งบประมาณ 406,100 บาท (รอการจัดสรรกรณีมี
1.3 การประเมินสถานะ กสม. ของ SCA ในเดือน
มีนาคม 2565 (การประชุมทางไกล) งบประมาณ
9,200 บาท

2 งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
รายการที่ 2.1 เพิ่มเติม จานวน 614,500 บาท) 

64M2-80515

สรป. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมประชุม
ในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) ได้แก่

10,580

2.1 การประชุมประจาปี ครั้งที่ 27 ของ APF
ประมาณ 4 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน
2565 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย งบประมาณ
614,500 บาท (รอการจัดสรร)
2.2 การประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (Senior
Executive Officers - SEOs) ของ APF ระยะเวลา
2 วัน ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 (การประชุม
ทางไกล) งบประมาณ 2,880 บาท
2.3 การหารือระดับสูง (High Level Dialogue:
HLD) ระยะเวลา 2 วัน ในช่วงเดือนมีนาคม 2565
(การประชุมทางไกล) งบประมาณ 7,700 บาท

สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หน้าที่ 2 จาก 4

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
3 งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน
64M2-80516

(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
รายการที่ 3.3 และ 3.4 วงเงิน 774,800 บาท) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สรป. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมประชุม
ในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)
ได้แก่
3.1 การเข้าร่วมการประชุม SEANF ประจาปี ครั้งที่
18 ประมาณ 3 วัน ในช่วงเดือนธันวาคม 2564
ณ ประเทศมาเลเซีย งบประมาณ 250,600 บาท

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
627,000

3.2 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical
Working Group - TWG) ของ SEANFครั้งที่
1/2565 ประมาณ 3 วัน ในเดือนมีนาคม 2565
และครั้งที่ 2/2565 ประมาณ 3 วัน ในกรกฎาคม
2565 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ งบประมาณ
376,400 บาท
3.3 การประชุมที่จัดโดยสมาชิกของกรอบความ
ร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หัวข้อเฉพาะ
(Thematic Issue) ตามแต่ที่เจ้าภาพของการ
ประชุมจะกาหนด ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จานวน
2 ครั้ง งบประมาณ 353,400 บาท (รอการจัดสรร)

4 งานการประชุมหารือของคณะกรรมาธิการของรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ในประเด็นที่ให้
ความสาคัญร่วมกันในระดับภูมิภาค
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
วงเงิน 421,400 บาท) 

64M2-80517

3.4 การประชุมความร่วมมือระหว่าง SEANF และ
AICHR ประมาณเดือนมิถุนายน 2565
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จานวน 2 ครั้ง
ครั้งละ ประมาณ 2 วัน งบประมาณ 421,400 บาท
(รอการจัดสรร)
สรป. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมการประชุม
หารือของ AICHR ในประเด็นที่ให้ความสาคัญร่วมกัน
ในระดับภูมิภาค (ประมาณเดือนสิงหาคม 2565) ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุง
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จานวน 2 ครั้ง
ประมาณ 2 วัน งบประมาณ 421,400 บาท (รอการ
จัดสรร)

-

สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หน้าที่ 3 จาก 4

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
5 แผนงานด้านพันธกรณีและมาตรฐานระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
รายการ 5.1 วงเงิน 438,000 บาท) 

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน
64M2-80518

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สรป. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านพันธกรณีและ
มาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
120,000

5.1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมการ
ประชุมกับคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อติดตามการพิจารณา
รายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของไทย ได้แก่
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights:
ICESCR) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
งบประมาณ 438,000 บาท (รอการจัดสรร)
5.2 งานขับเคลื่อนการติดตามผลการปฏิบัติตาม
พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ
- การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถานที่
เอกชน ประมาณเดือนพฤษภาคม 2565
- การประชุมทางไกล จานวน 2 ครั้ง
งบประมาณ 120,000 บาท

สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หน้าที่ 4 จาก 4

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักกฏหมาย
หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทั้งสิ้น

847,200.00

2. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 ภารกิจประจา
2.6.3 งานบริหารทั่วไปรายสานัก /กลุ่มงาน
1 งานบริหารทั่วไปสานักกฎหมาย

2.6.4 งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพือ่ เสริมอัตรากาลังที่
ไม่เพียงพอและปฏิบัติงานไม่ทันภายในกาหนดเวลา
ของทางราชการ
1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักกฎหมาย

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
847,200.00
352,000
77,600

M4-70000
80300
64T4-80303

สกม. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อการ
บริหารงานทั่วไปของสานัก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้าง
แปลเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล
และค่าจ้างแปลระเบียบ กสม. เป็นต้น

80400

งานจ้างเอกชนดาเนินงานจัดทาสัญญาใน
ปีงบประมาณ 2565

64T4-80403

สกม. งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สกม.
จานวน 3 อัตรา ประกอบด้วย

77,600

274,400

274,400

- งานนิติกร จานวน 2 อัตรา
- งานนักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
T5-53000

495,200

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและ
ผลักดันอย่างเป็นระบบเพือ่ ป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สาคัญ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
64T5-53205 สกม. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาข้อเสนอแนะ
1 โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอด
มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
ทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
สิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง
คาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

495,200

2 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560

438,700

2.3 โครงการเชิงยุทธศาสตร์

64T5-53206

สกม. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

495,200
56,500

สานักกฏหมาย หน้าที่ 1 จาก 1

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทั้งสิ้น

20,802,142.00

2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 ภารกิจประจา
2.2.1 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ค่าเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณในการเชื่อมโยงระบบ
อินเตอร์เน็ต (Leased Line Internet)
2 ค่าเช่าบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

M4-70000
65M4-70102

65M4-70103

สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณในการ
เชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ต (Leased Line
Internet)
สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์

12,340,642.00
5,533,642
1,236,258
671,532

250,380

3 ค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Co-location) 65M4-70104

สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Co-location)

99,990

65M4-70105
4 ค่าเช่าบริการ Mail Relay Outbound Service
(SMTP Relay Service) Antispam mail และ Parking
Domain

สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการ Mail Relay Outbound
Service (SMTP Relay Service) Antispam mail
และ Parking Domain

54,356

65M4-70107

สดส. ค่าเช่าบริการโปรแกรม Zoom Video
Conference เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมหรือ
การสัมมนาฯ ของ กสม. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สานักงาน กสม. จานวน 12 เดือน โดยใช้ระบบ
Zoom Video Conference

160,000

5 ค่าเช่าบริการโปรแกรม Zoom Video Conference

2.2.2 งานบริการดูแลบารุงรักษาระบบงาน
1 ค่าจ้างบริการดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์และระบบต่างๆ
ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ

3,175,300
1,900,000

65M4-70203

สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์
และระบบต่างๆ ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายสารสนเทศ

2 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติสาหรับการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

65M4-70204

สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสาหรับการปฏิบัติงาน และ
การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน

299,000

3 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาเว็บไซต์สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

65M4-70205

สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษา
เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

130,000

4 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิ
มนุษยชน และระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธิ
มนุษยชน

65M4-70206

สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการ
สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน และระบบฐานข้อมูล
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน

750,000

สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 1 จาก 3

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
5 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาเว็บไซต์
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
2.2.3 งานบริหารทั่วไปรายสานัก/กลุ่มงาน
1 งานบริหารทั่วไปสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

2.2.4 งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพื่อเสริมอัตรากาลังที่
ไม่เพียงพอและปฏิบัติงานไม่ทันภายในกาหนดเวลา
ของทางราชการ
1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

2.2.5 งานตามภารกิจของสานัก/กลุ่มงาน
1 งานการดาเนินงานศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สานักงาน กสม.

2 งานจ้างแปลเอกสารเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน
65M4-70207

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษา
เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

80300
64T5-80310

80400

64M4-80404

สดส. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อ
การบริหารงานทั่วไปของสานัก รวมทั้ง
การประชุมคณะทางานด้าน IT ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ หอจดหมายเหตุ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศและค่าจ้างแปลเอกสาร เป็นต้น
งานจ้างเอกชนดาเนินงานจัดทาสัญญา
ในปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน
ต่อสัญญา
สดส. งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สดส.
จานวน 6 อัตรา ประกอบด้วย
- งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จานวน 3 อัตรา
- งานบรรณารักษ์ด้านเทคนิค ศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน จานวน 1 อัตรา
- งานบรรณารักษ์ด้านบริการ ศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน จานวน 1 อัตรา
- งานบรรณารักษ์ด้านพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน จานวน 1 อัตรา

80500
65M4-80503

สดส. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชนสานักงาน กสม. ประกอบด้วย
งานหอจดหมายเหตุ งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสิทธิมนุษยชน
(การจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ) และการ
จัดเตรียมสื่อสารสนเทศเพื่อการบริการ

65M4-80504

สดส. ค่าใช้จ่ายในการการดาเนินงานจดหมายเหตุ
สิทธิมนุษยชนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจดหมายเหตุ

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565
96,300

38,600
38,600

563,484

563,484

520,000
320,000

200,000

สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 2 จาก 3

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

T5-53000
2.3 โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรม
และความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม
และโปร่งใส
64M2-23508 สดส. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชั่นสานักงาน
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผ่านแอปพลิเคชั่นสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

6,807,000
6,807,000

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)
งบลงทุน
65M4-73508 สดส. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบดิจิทัล
2 โครงการพัฒนาระบบแผนงานและการบริหาร
(งบลงทุน)
งบประมาณสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
เพื่อขับเคลื่อนสานักงานคณะกรรมการ
แห่งชาติ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

6,777,000
6,777,000
2,977,000

3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

65M4-73509
(งบลงทุน)

สดส. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)
5.1 กิจกรรม จัดทาบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของ
สานักงาน กสม.
1 โครงการจัดทาบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
ของสานักงาน กสม.
5.2 กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้าน
สิทธิมนุษยชน
งบลงทุน
2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ด้านสิทธิมนุษยชน

D1-10000
65D1-10101

30,000

3,800,000

8,461,500
8,461,500
8,461,500
8,461,500
461,500

สดส. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
ของสานักงาน กสม.

D2-20000

65D2-20101
(งบลงทุน)

30,000

461,500

8,000,000

สดส. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

8,000,000

สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 3 จาก 3

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทั้งสิ้น

168,000.00

2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 ภารกิจประจา
2.2.1 งานบริหารทั่วไปรายสานัก/กลุ่มงาน
1 งานบริหารทั่วไปหน่วยตรวจสอบภายใน

M4-70000
80300
64M1-80308

นตส. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และงานประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

168,000.00
168,000
168,000
168,000

หน่วยตรวจสอบภายใน หน้าที่ 1 จาก 1

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบรวมคณะทางาน
หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

กสม. เห็นชอบ
แผนปี 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทั้งสิ้น

250,000.00

2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.1 ภารกิจ กสม.
1 งานคณะอนุกรรมการทุกชุด/ งานรับเรื่องร้องเรียน
การตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขเยียวยา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2 งานคณะทางานทุกชุด

M1-11000
65T4-40101 กสม. /คณะ ค่าใช้จ่ายในการรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบ การ

65T4-40201

อนุกรรมการ
ทุกชุด/
สานักงาน
กสม.

ตรวจสอบ และจัดทาข้อเสนอแนะการแก้ไขเยียวยา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของ กสม./
คณะอนุกรรมการทุกชุด/ สานักงาน กสม.
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชุมค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ผู้เชี่ยวชาญ/ พยานผู้เชี่ยวชาญ/
พยานบุคคล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

กสม. /
คณะทางาน
ทุกชุด/
สานักงาน
กสม.

ค่าใช้จ่ายในงานของคณะทางานทุกชุด
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ผู้เชี่ยวชาญ/พยานผู้เชี่ยวชาญ/พยาน
บุคคลในการมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น

250,000.00
250,000
50,000

200,000

งบรวมคณะทางาน หน้าที่ 1 จาก 1

