แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย
และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สาคัญของคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ลาดับ
ที่
1

งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

1
ประสานงานฝ่าย
เลขานุการ
คณะกรรมการประจา
สนธิสัญญาเพื่อทราบ
กาหนดการที่แน่นอน

1.แผนงานการจัดทารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
(สรป.) (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
วงเงิน 1,012,200 บาท) รหัสกิจกรรม 63M2-20101

2

3

เตรียมการด้านสารัตถะ
เตรียมองค์ประกอบ
งบประมาณและประเด็น และประเด็นที่จะมีการ
หยิบยก/ถ้อยแถลงซึ่งจะใช้
logistics ต่าง ๆ
ในการหารือกับ
คณะกรรมการประจา
อนุสัญญา

4

5

เข้าร่วมและแสดงท่าที
ร่วมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในฐานะองค์กร
อิสระซึ่งมีหน้าที่ในการ
ติดตาม/ตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามอนุสัญญา

จัดทาสรุปผลการประชุม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการทาหน้าที่ของ
กสม. และคณะทางานที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งสานักงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญา CERD 1 ฉบับ

1.1 การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจาอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ Convention on the Elimintion
of All Forms of Racial Discrimination (CERD)

หน่วยนับ
ฉบับ

แผน/เป้าหมาย
1

ผลลัพธ์
จัดส่งรายงาน CERD ไปยังสหประชาชาติ
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของรายงานคู่ขนานฯ

(ต.ค.63-ก.พ.64)

(ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ผลการดาเนินงาน

ได้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจาอนุสัญญา CERD เพื่อทราบกาหนดการที่แน่นอน โดยได้รับแจ้งว่าขอ
เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกาหนดเนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังรายละเอียดปรากฎตามหนังสือ
สานักสิทธิมนายชนระหว่างประเทศ ที่ สม 0007/332 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ดี โดยที่อาจมีการจัดประชุมขึ้น
ได้ภายในปี 2564

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เดิมกาหนดการพิจารณารายงานของ
ไทย คณะกรรมการประจาอนุสัญญา
CERD มีกาหนดพิจารณาในช่วง
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้เลื่อน
ออกไปอย่างไม่มีกาหนดเนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชิ้อไวรัสโคโรน่า 2019

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

1
(ต.ค.63-ม.ค.64)

1.2 การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อติดตามการรายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของไทย
Convention against Torture - CAT

2
(ก.พ.-พ.ค.64)

3
(พ.ค.-มิ.ย.64)
ผลการดาเนินงาน

4
(ก.ค.64)

5
(ส.ค.-ก.ย.64)

ตามหนังสือ สรป ที่ สม 0007/24 ลงวันที่ 15 ม.ค. 64 ได้นาเรียนเลขาธิการ กสม. เรื่องการได้รับ
แจ้
งฝ่ายเลขานุการประจาคณะกรรมการอนุสัญญา CAT ว่าปัจจุบันมีรายงานของประเทศต่าง ๆ ค้าง
ได้ดาเนินการ
การพิจารณาเป็นจานวนมากจึงได้ปรับแนวทางการรับพิจารณารายงานคู่ขนานของ กสม. โดยจะรับ
ประสานงานฝ่าย
พิจารณาก็ต่อเมื่อมีกาหนดตารางเวลาการพิจารณารายงานของภาครัฐด้วยวาจาแล้ว โดยในส่วนของ
เลขานุการ
ไทยคาดว่าในห้วงปี 2564 -2565 จะยังไม่มีการพิจารณา จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้ใน
คณะกรรมการประจา
ปี
ง
บประมาณ
2564 และเห็นควรยกเลิกกิจกรรมนี้ ซึ่งเลขาธิการ กสม. ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย
สนธิสัญญา เพื่อทราบ
แล้ว
กาหนดการที่แน่นอน
และได้นาเรียน
เลขาธิการ กสม. ตาม
หนังสือ สรป ที่ สม
0007/24 ลงวันที่ 15
ม.ค. 64

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
– กิจกรรมจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ทุกหน่วยงานที่จัดทาข้อเสนอแนะในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและเอกชนโดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงต่อกฏหมายรัฐสภาและรัฐมนตรีมนตรีที่สาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ

ลาดับ
ที่
2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

1. โครงการตรวจเยีย่ มฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อรองรับ
หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอแนะ
มาตรการในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

(บาท)
500,000

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
154,610.00

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค.-พ.ย.63
ธ.ค.63-ม.ค.64
ก.พ.-ส.ค.64
ส.ค.-ก.ย.64
ส.ค.-ก.ย.64
แต่งตั้งคณะทางาน

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดทาแผนในการ

ดาเนินการเข้า

สรุปผลการ

เสนอรายงาน กสม.

สืบเนื่องจากสถานการณ์

เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่

ตรวจเยี่ยม

ดาเนินงาน

พิจารณา

การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส

และกรอบสาหรับ

โควิด19 ทาให้การดาเนิน

การตรวจสอบ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

(สคส.)

ต้องเลื่อนออกไป
ประกอบกับต้องมีการปรับ
เปลี่ยนแผนในการดาเนิน
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
1.มีกลไกในรูปของคณะทางาน
2.มีแผนสาหรับการเข้าตรวจเยี่ยมและกรอบในการตรวจสอบสถานที่
3.มีการเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
4.มีการจัดทาสรุปผลการดาเนินการ
5.มีการเสนอรายงานผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะหรือ
มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง ต่อ กสม.

ผลลัพธ์
หน่วยนับ
แผน/เป้าหมาย
ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟู
ข้อสรุปการดาเนินงานของสถานฟื้นฟูผู้ติดยา
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพ เสพติด เพื่อคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขัง
ติด ตามกฎหมายว่า
หรือจาคุก กฎหมายและงานที่เกี่ยวข้องให้
ด้วยการฟื้นฟู
เห็นสภาพปัญหาและข้อจากัดในการ
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพ ดาเนินงานสาหรับการจัดทารายงานสรุปผล
ติด จานวน 6 แห่ง 4
การตรวจเยี่ยมที่มีข้อเสนอแนะและ
ภาค
มาตรการต่อหน่วย

ผลการดาเนินงาน
P

P

P
ดาเนินการตรวจเยี่ยม
จานวน 1 ภาค
- มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์
จ.ขอนแก่น
- ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด กองบิน
1 จ.นครราชสีมา
ในระหว่างวันที่ 10-12
มีนาคม 2564

งบประมาณ

ลาดับ
ที่
3

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
500,000

2.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดาเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

(งบประมาณ สกสว.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ม.ค.64
ก.พ.-ก.ค. 64
ส.ค.-ก.ย.64
ต.ค.-พ.ย. 64
ธ.ค. 64

ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ขออนุมัติโครงการ

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

วิจัย

(สกค.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
1. รายงานวิจัยที่มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารออนไลน์
2. การพัฒนากาลังคนด้านการวิจัยของสานักงาน กสม.

วิเคราะห์ข้อมูล

นาเสนอ

และจัดทาร่าง

ผลการวิจัย

รายงานการวิจัย

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

เรื่อง

1

ผลลัพธ์
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนกรณีการดาเนินการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คน

ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารการ
สัมภาษณ์ และประชุม
กลุ่มย่อย

1

การสื่อสารออนไลน์

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดทารายงานฉบับ เนื่องจากเปนครั้งแรกที่หน่วยงาน
จัดสรรทุนคือ สกสว. กาหนดให้
สมบูรณ์
หน่วยงานต้องดาเนินการวิจัยเอง
แทนการจ้างที่ปรึกษา ทาให้เกิด
ข้อติดขัดในการดาเนินการอยู่บ้าง
โดยเฉพาะความสับสนในเรื่องของ
กฎระเบียบที่จะนามาปรับใช้ใน
การดาเนินการ และความ
เชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ที่อาจไม่
เพียงพอที่จะดาเนินการวิจัยเพียง
ลาพังได้ ต้องประสานขอความ
ร่วมมือจากนักวิชาการภายนอก
เข้ามาร่วมเป็นทีมวิจัย

งบประมาณ

ลาดับ
ที่
4

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
1,171,600

3.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสิทธิในสุขภาพ และการจัดทา
มาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
กับการกากับและจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ

(งบประมาณ สกสว.)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ม.ค.64
ก.พ.-ก.ค. 64
ส.ค.-ก.ย.64
ต.ค.-พ.ย. 64
ธ.ค. 64

ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ขออนุมัติโครงการ

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

วิจัย

ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารการ
สัมภาษณ์ และประชุม
กลุ่มย่อย

วิเคราะห์ข้อมูล

นาเสนอ

และจัดทาร่าง

ผลการวิจัย

รายงานการวิจัย

(สกค.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
1. รายงานวิจัยที่มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการกากับและจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

เรื่อง

1

ผลลัพธ์
พื้นที่ต้นแบบ องค์ความรู้ และ
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนกับการกากับและ

2. การพัฒนากาลังคนด้านการวิจัยของสานักงาน กสม.

คน

1

จัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดทารายงานฉบับ เนื่องจากมีการรวมโครงการจาก
เดิม 2 โครงการ เป็น 1 โครงการ
สมบูรณ์
พร้อมทั้งต้องดาเนินการแจ้งการ
ปรับเปลี่ยนโครงการดังกล่าวเสนอ
ต่อคณะกรรมการกากับและ
ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและเลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา จากนั้นเสนอเรื่องไป
ยัง สกสว. เพื่อทราบและต้องแจ้ง
ปรับรวมโครงการในแผนปฏิบัติ
การฯ หลังจากนาเสนอ กสม. แล้ว
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ
ในแต่ละขั้นตอนพอสมควร

งบประมาณ

ลาดับ
ที่
5

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
450,000

4.โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุม้ ครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ไม่มี

6,210

(งบประมาณ สกสว.)

(สกค.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ม.ค.-ก.พ. 64
ก.พ.-มิ.ย. 64
ก.ค.-ต.ค. 64
ก.ย.-ต.ค. 64
ธ.ค. 64
การทบทวน และขอ
อนุมัติโครงการวิจัย
(วันที่ 15 มกราคม
2564)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
ได้ร่างเค้าโครงวิจัยฉบับสมบูรณ์

การจัดประชุมเพื่อ
จัดทา (1) เค้าโครง/
ประเด็น (วันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2564) และ
(2) เครื่องมือการวิจัย

การจัดการประชุมเพื่อ
พัฒนาเนื้อหารายงาน
การวิจัย และ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

เรื่อง

1

ผลลัพธ์
ได้ร่างเค้าโครงวิจัยฉบับสมบูรณ์

P

การจัดการประชุมเพื่อ จัดทารายงานฉบับ
พัฒนาเนื้อหารายงาน สมบูรณ์
การวิจัย และ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ไม่สามารถดาเนินการประชุม
คณะทางานวิจัย และจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการได้ตามปกติ
เนื่องจากการเกิดสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เบื้องต้นต้อง
แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการประชุม
ผสมรูปแบบทั้งประชุมในห้องแต่
เว้นระยะห่างร่วมกับการประชุม
ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และ
มีเงื่อนไขที่ต้องดาเนินการเพิ่มเติม
คือ การวิจัยในมนุษย์

งบประมาณ

ลาดับ
ที่
6

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
56,850

5.โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุม้ ครองสิทธิมนุษชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือคาสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง ทะเบียบประวัติอาชญากรในประเทศไทย

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด
-

ผลการเบิกจ่าย
ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
งบประมาณ
(บาท)
(ต.ค. - พ.ย.63) (พ.ย. - ธ.ค.63) ธ.ค.63 - ม.ค.64) (ม.ค. - ก.พ.64) (ก.พ. - มี.ค.64)
ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เสนอโครงการเพื่อขอ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม กาหนดประเด็นและ
จัดทาความเห็น/
12,450
ข้อมูล และข้อ
ความเห็นชอบ/อนุมัติ
ข้อมูล และข้อ
จัดทาเนื้อหาอย่างย่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ดาเนินการจัดทา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดชื่อเรื่องและ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ
เค้าโครงในการจัดทา
ข้อเสนอแนะ

(สกม.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
หรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใดๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

เรื่อง

1

ผลลัพธ์
ข้อเสนอแนะมาตรการฯ หรือ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายฯ เรื่องทะเบียนประวัติ
อาชญากรในประเทศไทย

P

P

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่
7

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

รอจัดสรร

6. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560

ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เสนอโครงการเพื่อขอ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม กาหนดประเด็นและ
ข้อมูล และข้อ
ความเห็นชอบ/อนุมัติ
ข้อมูล และข้อ
จัดทาเนื้อหาอย่างย่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ดาเนินการจัดทา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดชื่อเรื่องและ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ
เค้าโครงในการจัดทา
ข้อเสนอแนะ

งบประมาณ

(สกม.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมาย นั้นมากน้อยเพียงใด

หน่วยนับ
ครั้ง

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค. - พ.ย. 63 ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 ก.พ. - มี.ค. 64 เม.ย. - พ.ย. 64
มิ.ย. - ก.ย. 64

ผลการดาเนินงาน

แผน/เป้าหมาย
4

ผลลัพธ์

จัดทาความเห็น/
ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ดังนั้นจึงขอดาเนินการโครงการ
ดังกล่าวใน ปีงบประมาณ 2565

กลยุทธ์ที่ 2.2 : กาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญ ในการปฏิบัติงานประจาปี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกาหนดประเด็น/พื้นที่สาคัญในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับ
“ประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น และ“ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
784,680

8 7. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัย
สิทธิมนุษยชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิประการอืน่ ที่เกีย่ วข้อง

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ม.ค.-ก.พ. 2564

ยังไม่มีการเบิกจ่าย (1) ขออนุมัติโครงการ
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ในภาพรวม (26 ม.ค.
64) และ (2) เริ่มต้น
การประชุมกับกลุ่มย่อย
(ผ่านระบบออนไลน์)
ในการติดตามข้อมูล 4
กลุ่มประเด็น (แรงงาน/
ที่ดิน ทรัพยากร / นัก
ปกป้องสิทธิ/ การลงทุน
บรรษัทข้ามชาติ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เอกสารสาหรับเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน/องค์กร/บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

เล่ม

1

ผลลัพธ์
ได้เผยแพร่เอกสารและองค์ความรู้ไป
ยังหน่วยงาน/องค์กร/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

P

ก.พ.-พ.ค. 2564

มิ.ย.-ส.ค. 2564

ส.ค.-ก.ย. 2564

ก.ย.-64

(1) การขออนุมัติใน
หลักการ และขออนุมัติ
แต่งตั้งผู้จัดทา ToR (9
ก.พ. 64) (2)
การพัฒนตันฉบับ และ
ทากระบวนการที่เกี่ยว
จ้อ (3) การวิเคราะห์
รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ และ
เชิงพิ้นที่ เพื่อเผยแพร่
และขับเคลื่อนกิจกรรม

(1) การจัดกิจกรรม/
การประขุมร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับ
ฟังข้อเท็จจริง และการ
นาเสนอข้อมูลการ
ศึกษาวิจัย และ (2)
การออกแบบกิจกรรม/
กระบวนการสัมมนา

(1) การประชุมร่วมกับ
หน่วยงาน หรือองค์กร
ร่วมจัดการสัมมนา (2)
การพัฒนาเนื้อหา และ
กระบวนการการ
สัมมนา และ (3) การ
เตรียมการสัมมนา

(1) การจัดการสัมมนา
และ (2) การสรุป และ
ประเมินผลการสัมมนา
เพื่อนาเสนอต่อ
ผู้บริหาร และส่วนที่
เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ไม่สามารถดาเนินการประชุมและ
จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการได้
ตามปกติ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อ
จัดทาข้อมูลและสัมภาษณ์
เนื่องจากการเกิดสถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เบื้องต้นต้องแก้ไข
ปัญหาโดยใช้วิธีการประชุมผสม
รูปแบบทั้งประชุมในห้องแต่เว้น
ระยะห่างร่วมกับการประชุม
ออนไลน์ ผ่านระบบZoom

งบประมาณ

ลาดับ
ที่
9

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
300,000

8. โครงการถอดบทเรียนในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
(สสค.)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
176,630

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค.-64
พ.ย.-63
พ.ย.-63
ธ.ค.-63
ม.ค.-ก.พ. 63
กาหนดแผน

จัดทาร่างรายละเอียด

ขออนุมัติจัดดาเนิน

ดาเนินการ

สรุปผลและรายงาน

การดาเนินงาน

โครงการ ตางราง

โครงการฝึกอบรม

จัดโครงการฝึกอบรม

ผลการดาเนินการ

ฝึกอบรมและ

และประสาน

ตามโครงการ

งบประมาณ

การเตรียมการ

ต่อเลขาธิการ กสม.

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ร้อยละ

80

ผลลัพธ์
เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 กสม. ได้
จัดโครงการถอดบทเรียนในการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ณ
โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ จังหวัด
ภูเก็ต

P

P

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง(synergy) ในการทางานร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
1,197,440

10 1. โครงการ "การจัดทารายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค.-ธ.ค. 63
ต.ค.-มี.ค. 64
ม.ค.-มิ.ย. 64
เม.ย.-ก.ย. 64
เม.ย.-ก.ย. 64
รวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ ปัญหา
และผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนจาก
โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern
Economic Corridor:
EEC)

ด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และ
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน"
(สสค.)

ประชุม
คณะอนุกรรมการ
จัดทารายงาน
สถานการณ์ปัญหาและ
ผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชนจากโครงการ
EEC และข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ

ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล
สถานการณ์ ปัญหา
และผลกระทบจาก
โครงการ EEC

ผลการดาเนินงาน

เชิงปริมาณ/คุณภาพ
1. มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (focus groups) การประชุมเชิงปฎิบัติการ
(workshops) หรือการสัมมนา (seminar) เพื่อรับฟังสถานการณ์ ปัญหา และ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการEEC

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ครั้ง

อย่างน้อย 2 ครั้ง

2. มีร่างรายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ฉบับ

1

ผลลัพธ์

P

P
ประชุมฯ ครั้งที่ 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63
ณ ห้องประชุม 703
ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่
22 ม.ค. 64 ณ ห้อง
ประชุม 701
ครั้งที่ 3 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 28 ม.ค.
64 ณ ห้องประชุม 701

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ประชุมกลุ่มย่อย
จัดทาร่างรายงาน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
(focus groups) การ สถานการณ์ปัญหาและ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลกระทบด้านสิทธิ
2019 (COVID-19) จึงมีการ
(workshops) และ มนุษยชนจากโครงการ ชะลอการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล
การสัมมนา (seminar)
EEC
สถานการ์ปัญหาและผลกระทบ
เพื่อรับฟังสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชน จากโครงการ
ปัญหา ผลกระทบด้าน
EEC ไว้ก่อน
สิทธิมนุษยชนจาก
โครงการ EEC

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
900,870

11 2. โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
177,774

ของกลุ่มชาติพันธุ์ และการแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิน่ และ
ไร้สถานะ
(กิจกรรมภายใต้โครงการ จานวน 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมรวมญาติ
ชาติพันธุ์ชาวเล 2. กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เพื่อจัดเก็บข้อมูลของ
กลุม่ คนไทยพลัดถิ่น จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน 3. จัดกิจกรรม
วันชนเผ่าพื้นเมืองสากล)
(สสค.)
ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด
เกิดการประสานการดาเนินงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น และ
ได้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดทามาตรการแลแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ และการเข้าถึงสิทธิ
ของคนไทยพลัดถิ่น

หน่วยนับ
คน

แผน/เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1
จานวน 400 คน
กิจกรรมที่ 2
จานวน 80 คน
กิจกรรมที่ 3
จานวน 500 คน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค.-64
พ.ย.-63
พ.ค.-64
ส.ค.-64
ก.ย.-64
ดาเนินการจัดกิจกรรม ดาเนินการจัดกิจกรรม ดาเนินการจัดกิจกรรม ดาเนินการจัดกิจกรรม จัดทารายงานสรุปผล
ที่ 2 ร่วมกับเครือข่าย ที่ 1 รวมญาติชาติพันธุ์ ที่ 2 ร่วมกับเครือข่าย ที่ 3 วันชนเผ่าพื้นเมือง การดาเนินโครงการ
เพื่อจัดเก็บข้อมูลของ
ชาวเล
เพือ่ จัดเก็บข้อมูลของ
สากล
กลุ่มคนไทยพลัดถื่น
กลุม่ คนไทยพลัดถื่น
(ครั้งที่1)
(ครั้งที่2)

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์
ชาวเล มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 400 คน
กิจกรรมที่ 1 เกิดการทางานร่วมกับ
เครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์
และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น และจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินกิจกรรม

P
สานักงาน กสม. ไม่ได้ เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.
เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับ 2563 ณ ชุมชนชาวเล
เครือข่าย เนื่องจาก
เกาะหลีเป๊ะ อ.เมือง
ขณะนั้นยังไม่ได้รับ
สตูล จ.สตูล และมีการ
จัดสรรเงินงบประมาณ สรุปรายงานการจัด
กิจกรรมรวมญาติชาติ
พันธุ์ชาวเล ที่สม
0004/1248 ลว. 30
ธ.ค. 63

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ยังไม่ได้รับการจัดสรร

12 3. โครงการ กสม. ลงพื้นที่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา

ต.ค.63 - มี.ค.64
ติดตามผลการ
ดาเนินงานข้อเสนอจาก
โครงการ กสม. พบ
ประชาชน (ชุดที่3) /มติ
กสม. บริหารเพื่อ
รวบรวมข้อมูล และ
กาหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรม

งบประมาณ

ประเด็นสิทธิมนุษยชน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

(กิจกรรมภายใต้โครงการ จานวน 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการประชุมเตรียมการ
โครงการ กสม. พบประชาชนในภูมิภาค จานวน 2 ครั้ง 2. กิจกรรม กสม.
พบประชาชนในภูมิภาค จานวน 2 ครั้ง)
(สสค.)

ม.ค.64 - มี.ค.64

ม.ค.64 - มี.ค.64

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*

ผลการดาเนินงาน

เชิงปริมาณ/คุณภาพ
1. มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

คน

140 คน

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักคณะกรรมการ/สานักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
รับทราบวิสัยทัศน์การทางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ร้อยละ

70

ผลลัพธ์

P
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับแก้ไข (ร่าง)
แบบสอบถามและชุด
คาถามในการติดตาม
ผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอจากโครงการ
กสม.พบประชาชน
(ชุดที่ 3) /มติ กสม.

เม.ย. - ก.ย.64

เม.ย. - ก.ย.64

ศึกษาและจัดทาข้อมูล ดาเนินการจัดกิจกรรม ดาเนินการจัดกิจกรรม จัดทารายงานสรุปผล
ประเด็นสถานการณ์จาก การประชุมเตรียมการ กสม. พบประชาชนใน การดาเนินโครงการ
รายงานการประเมิน
โครงการ กสม.พบ ภูมิภาค จานวน 2 ครั้ง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประชาชนในภูมิภาค
ข้อมูลจากข่าวและสื่อ
จานวน 2 ครั้ง
ต่าง ๆ ตลอดจน
แถลงการณ์และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ของ กสม. เพื่อเตรียม
รายงานความคืบหน้าต่อ
ชุดที่ 4

P
อยู่ระหว่างรวบรวม
ศึกษา และจัดทาข้อมูล
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเด็น
ต่างๆ จากรายงาน
ประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน ข่าว
และสื่อต่างๆ ตลอดจน

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
503,900

13 4. โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ม.ค. - ก.พ.64
ต.ค. - ธ.ค.63
มี.ค. - เม.ย.64
พ.ค. - ก.ค.64
ส.ค. - ก.ย.64
ประชุมเตรียมการ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สรุป วิเคราะห์ข้อมูล
ระหว่างสานักงาน
พระราชบัญญัติกองทุน ทางวิชาการเกี่ยวกับ
คณะกรรมการสิทธิ
ยุติธรรม พ.ศ.2558 ใน พระราชบัญญัติกองทุน
มนุษยชนแห่งชาติและ
ประเด็นปัญหาทาง ยุติธรรม พ.ศ.2558 ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย และการ
ประเด็นปัญหาทาง
เพื่อหารือและ
บังคับใช้กฎหมาย
กฎหมาย และการ
ออกแบบกิจกรรมการ
บังคับใช้กฎหมาย
สัมมนาวิชาการด้าน
สิทธิมนุษชนเรื่อง "การ
ระดมความเห็นเพื่อหา
ข้อเสนอทางนโยบาย
และแก้ไขกฎหมายใน
การเข้าถึงกองทุน
ยุติธรรมของประชาชน
ในพื้นที่

ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
ประชุมเตรียมการระหว่างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและออกแบบกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ
ด้านสิทธิมนุษชนเรื่อง "การระดมความเห็นเพื่อหาข้อเสนอทางนโยบายและแก้ไข
กฎหมายในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมของประชาชนในพื้นที่
(สสค.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนกลุ่มเป้าหมายที่
กาหนด

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า 75

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด
3) ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ (5ระดับ) คือ มีสรุปผลการ
ดาเนินงานและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า 70

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

P
การประชุม
คณะกรรมการ
อานวยการศูนย์ศึกษาฯ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม
2563 ณ ม.อ.ปัตตานี

P

จัดกิจกรรมการสัมมนา จัดทาข้อเสนอทาง
วิชาการด้านสิทธิ
นโยบายและแก้ไข
มนุษยชน เรื่อง "การ กฎหมายในการเข้าถึง
ระดมความเห็นเพื่อหา กองทุนยุติธรรมของ
ข้อเสนอทางนโยบาย
ประชาชนในพื้นที่
และแก้ไขกฎหมายใน
การเข้าถึงกองทุน
ยุติธรรมของประชาชน
ในพื้นที่"

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นที่เป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
81,500

14 5.โครงการการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจัย

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
ยังไม่มีการเบิกจ่าย

เรื่อง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาด้านสิทธิชุมชนที่เกิดจาก
การสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน้า”

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ม.ค.-ก.พ. 64
ก.พ.-มี.ย. 64
ก.ค.ส.ค. 64
ก.ค.ส.ค. 64
ก.ย.-64
รายงานผลการเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่ 4
จังหวัดตามแผน

จัดทาบทสรุปรายงาน จัดทาบทวิเคราะห์
ผลการศึกษาเพื่อจัดทา นโยบายที่เกี่ยวกับการ
รายงานความก้าวหน้า สร้างเขื่อน ฝาย และ
ต่อ กสม.บริหารเพื่อ
อ่างเก็บน้าที่ผ่านมา
ทราบ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
ได้ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รายงานวิจัยได้รับการสอบทาน
จากผู้ทรงคุณวุฒขิ อง กสม.

หน่วยนับ
1 เรื่อง

แผน/เป้าหมาย
ภายในไตรมาส 2

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

P

P

จัดทาบทสรุป ปัญหา
และอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการ
ศึกษาวิจัย

ได้ร่างรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ไม่สามารถดาเนินการปรชุมเชิง
ปฏิบัติการได้ตามปกติ รวมถึงการ
ลงพื้นที่เพื่อจัดทาข้อมูลและ
สัมภาษณ์เนื่องจากการเกิด
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
โรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เบื้องต้นต้องแก้ไข
ปัญหาโดยใช้วิธีการประชุมผสม
รูปแบบทั้งประชุมในห้องแต่เว้น
ระยะห่างร่วมกับการประชุม
ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

15 6.การจัดตัง้ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 6 แห่ง

(บาท)
1,962,700

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ดังนี้
1) ภาคตะวันตก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2) ภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4) ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
5) จังหวัดชายแดนใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6) ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค.-ธ.ค.63)
(ต.ค.63-มี.ค.64)
การประชุมหารือระดับ
การเตรียมการ
นโยบาย
จัดตั้งศูนย์ศึกษาและ
ประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีการประชุมหารือระดับนโยบายร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชน อย่างน้อย 5 แห่ง และมีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคอย่างน้อย 4 แห่ง
มีกิจกรรมหรือการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่ และมีผลการประชุมหารือเพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็น
การดาเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบัน
วิชาการในพื้นที่ ภาคประชาสังคม เพื่อดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ผลลัพธ์
1.มีการประชุมหารือระดับนโยบายร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชน จานวน 5 แห่ง
2. มีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ศูนย์ ฯ ที่ได้ดาเนินการ ด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค 2 แห่ง
จัดตั้งและทาพิธีเปิด
ศูนย์ฯ แล้ว ได้มีการ
ดาเนินกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
อานวยการศูนย์ฯ
และมีการดาเนินงาน
ของศูนย์ฯ

หน่วยนับ
แผน/เป้าหมาย
แห่ง ประชุมหารือฯ
อย่างน้อย 5 แห่ง
พิธีเปิดศูนย์ฯ
อย่างน้อย 4 แห่ง
ครั้ง

(ม.ค.-ก.ย.64)
การจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ประจา
ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค

(ต.ค.63-ก.ย.64)
พิธีเปิดศูนย์
ศึกษาและ
ประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค

(ต.ค.63-ก.ย.64)
การประชุม
คณะกรรมการ
อานวยการ
ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค

P
ดาเนินการแล้ว
6 แห่ง
1) ภาคตะวันตก
ณ มรภ.กาญจนบุรี เมื่อ
วันจันทร์ที่
21 ธ.ค. 63
2) ภาคตะวันออก
ณ มรภ.ราไพพรรณี
เมื่อวันอาทิตย์ที่
20 ธ.ค. 63
3) ภาคเหนือ ม.พะเยา
เมื่อวันอังคารที่
9 ก.พ. 64
4) ภาคใต้ ณ มรภ.
ภูเก็ต เมื่อวันอาทิตย์ที่
14 ก.พ.64
5) ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ณ ม.อุบลฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มี.ค.64
6) จังหวัดชายแดนใต้
ณ มรภ.ยะลา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 11 มี.ค.64

P
ดาเนินการแล้ว
6 แห่ง
1) ภาคเหนือ
ณ ม.พะเยา เมื่อวัน
อังคารที่ 9 ก.พ. 64
2) ภาคตะวันตก
ณ มรภ.กาญจนบุรีเมื่อ
วันศุกร์ที่
26 ก.พ.64
3) ภาคใต้ ณ มรภ.
ภูเก็ต เมื่อวันอาทิตย์ที่
14 ก.พ.64
4) ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ณ ม.อุบลฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่
4 มี.ค.64
5) ภาคตะวันออก
ณ มรภ.ราไพพรรณี
เมื่อวันจันทร์ที่
8 มี.ค. 64
6) จังหวัดชายแดนใต้
ณ มรภ.ยะลา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 11 มี.ค.65

ผลการดาเนินงาน
P
ดาเนินการแล้ว
6 แห่ง
1) ภาคตะวันตก ณ
มรภ.กาญจนบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่
16 พ.ย. 63
2) ภาคตะวันออก
ณ มรภ.ราไพพรรณี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่
26 พ.ย. 63
3) ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ณ ม.อุบลฯ
เมื่อวันจันทร์ที่
23 พ.ย. 63
4) ภาคเหนือ ม.พะเยา
เมื่อศุกร์ที่ 27 พ.ย. 63
5) จังหวัดชายแดนใต้
ณ มรภ.ยะลา เมื่อวัน
จันทร์ที่ 14 ธ.ค. 63
6) ภาคใต้ มรภ.ภูเก็ต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่
24 ธ.ค. 63

P
ดาเนินการแล้ว
6 แห่ง

P
ดาเนินการแล้ว
6 แห่ง

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงมีการชะลอการจัด
พิธีเปิดศูนย์ฯ และกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการ
อานวยการศูนย์ฯ ไว้ก่อน

กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์ในการทางานและ พัฒนาศักยภาพขององค์กร
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

16 7. แผนงานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลก
ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(Global Alliance of National Human Rights
Institutions : GANHRI)

3,105

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

3,105

ประสานงานผู้จัด

เตรียมองค์ประกอบ/

เตรียมการ

เข้าร่วมและแสดง

จัดทาสรุปผลประชุม

เพื่อทราบกาหนดการ

งบประมาณและ

ด้านสารัตถะ/ท่าที

บทบาทเพื่อแสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

ที่แน่นอน

ประเด็น logistics/

และเอกสารประกอบ

ถึงการมีส่วนร่วม

technology ต่างๆ

การประชุม

ในที่ประชุม

ที่เป็นประโยชน์

(สรป.) (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
วงเงิน 429,350 บาท) รหัสกิจกรรม 63M2-23308
6.1 การประชุมประจาปีของ GANHRI ประจาปี 2021 ประกอบด้วยการประชุมสมัชชาใหญ่และ
การประชุมประจาปี ประมาณ 2 วัน ในเดือนมีนาคม 2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
(การประชุมทางไกล)

6.2 การประชุมนานาชาติ (International Conference) ของ GANHRI ประมาณ 2 วัน
ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

(ม.ค.64)
P

(ก.พ.64)

(ก.พ.-มี.ค.64)

(มี.ค.64)

(เม.ย.64)

ประสานงานผู้จัดและทราบว่า GANHRI แจ้งเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 29 มิย. - 1 ก.ค. 64 โดยประเด็นและรูปแบบ
การประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป ดังปรากฏตามหนังสือ ที่ สม 0007/ว 272 ลว 9 ก.พ. 64

(ก.ค.64)
ประสานงานผู้จัดและ
ทราบว่ากาหนดการ
ประชุมคาดว่าจะมีขึ้น
ในช่วงปลายปี ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ยังไม่มีการกาหนด
วันเวลาที่ชัดเจน

(ก.ค.-ส.ค.64)

(ส.ค.64)

(ก.ย.64)

(ก.ย.64)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

17 8. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)
(สรป.) (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ประสานงานผู้จัด

เตรียมองค์ประกอบ/

เตรียมการ

เข้าร่วมและแสดง

เพื่อทราบกาหนดการ

งบประมาณและ

ด้านสารัตถะ/ท่าที

บทบาทเพื่อแสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

ที่แน่นอน

ประเด็น logistics/

และเอกสารประกอบ

ถึงการมีส่วนร่วม

technology ต่างๆ

การประชุม

ในที่ประชุม

วงเงิน 616,300 บาท) รหัสกิจกรรม XXM2-23309

(ก.ค.63)
7.1 การประชุมประจาปีครั้งที่ 26 และการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ของ APF ประมาณ 4 วัน

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดทาสรุปผลประชุม
ที่เป็นประโยชน์

(ก.ค.-ส.ค.63)

(ส.ค.63)

(ก.ย.63)

(ก.ย.63)

(ก.ค.-ส.ค.63)

(ส.ค.63)

(ก.ย.63)

(ก.ย.63)

ยังไม่ถึงห้วงเวลา

ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

(ก.ค.63)
7.2 การประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Officers - SEOs) ของ APF
ระยะเวลา 2 วัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
(การประชุมทางไกล)

ได้ดาเนินการประสานงาน ฝ่ายเลขานุการของ APF ทางอีเมล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ว่า จะไม่มีการจัดประชุม เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคโควิด 19

ไม่มีการจัดประชุม เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด ๑๙ อย่างไรก็ตาม APF
มีแผนที่จะจัดโครงการ SEO
Dialogue Series เพื่อเปิดโอกาส
ให้สมาชิก SEO สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

18 9. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ South East Asia National
Human Rights Institutions Forum (SEANF)

13,950

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

12,155

ประสานงานผู้จัด

ขออนุมัติองค์ประกอบ เตรียมการ

คณะผู้แทนเข้าร่วม

จัดทารายงานสรุป

เพื่อทราบกาหนดการ

คณะผู้แทนที่เข้าร่วม

ด้านสารัตถะและ

การประชุมและแสดง

ผลการประชุม

ที่แน่นอน

การประชุม/

เอกสารประกอบ

บทบาท มีส่วนร่วม

เสนอต่อประธาน กสม.

งบประมาณและ

การประชุม

ใรที่ประชุม

หรือ กสม. หรือ

(สรป.) (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม

การจัดการที่เกี่ยวกับ

วงเงิน 925,450 บาท) รหัสกิจกรรม 63M2-23310

การเดินทางของ

เลขาธิการ กสม.

คณะผู้แทนที่เข้าร่วม
9.1 การเข้าร่วมประชุม SEANF ประจาปี ครั้งที่ 17 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและกลไกการป้องกันการทรมาน กับการสัมมนาว่าด้วยความเป็นบุคคลไร้รัฐในมาเลเซีย

(ก.ย.63)
P

(ก.ย-ต.ค.63)
P

(ก.ย-ต.ค.63)
P

อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประมาณ 4 วัน ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
(การประชุมทางไกล)

9.2 การประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ 18 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและกลไกการป้องกันการทรมาน กับการสัมมนาว่าด้วยความเป็นบุคคลไร้รัฐในมาเลเซีย

(ส.ค.64)

(ต.ค.63)
P

(ต.ค.-พ.ย.63)
P

คณะผู้แทน กสม.
ประกอบด้วย ประธาน กสม./
กสม./เลขาธิการ กสม./รอง
เลขาธิการ กสม./ผอ. สรป./
เจ้าหน้าที่ สรป. จานวน ๖
คน/และผู้แทนจากสานักต่างๆ
เข้าร่วมการประชุมแบบ
ทางไกล ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้อง
เสวนา ชั้น ๖ สานักงาน กสม.

สานักงาน กสม. โดย สรป.
นาเสนอรายงานสรุปผลการ
ประชุมต่อเลขาธิการ กสม./
ประธาน กสม. และนาเสนอ
ที่ประชุม กสม. ทราบแล้ว
ในคราวการประชุม กสม.
ด้านบริหาร ครั้งที่ 41/2563
เมื่อวันอังคารที่ 15
ธันวาคม 2563

(ส.ค.64)

(ส.ค.-ก.ย.64)

(ก.ย.64)

(ก.ย.64)

(เม.ย.-พ.ค.64)

(เม.ย.-พ.ค.64)

(พ.ค.64)

(พ.ค.-มิ.ย.64)

(มิ.ย.-ก.ค.64)

(ก.ค.64)

(ก.ค.64)

(ก.ค.-ส.ค.64)

ยังไม่ถึงห้วงเวลา

อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประมาณ 3 วัน ประมาณเดือนกันยายน 2564 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
สหพันธรัฐมาเลเซีย
9.3 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group - TWG) ของ SEANF (2 ครั้ง)
ครั้งที่ 1 ประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 63
การประชุมหารือร่วมกับสานักต่างๆ ในสานักงาน กสม เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ห้อง 605

ครั้งที่ 2 (สหพันธรัฐมาเลเซีย)

(ก.พ.-เม.ย.64)
P
SUHAKAM ในฐานะ
ประธาน SEANF ในปี
2564 ได้ประสานสมาชิก
SEANF ที่จะจัดการ
จัดการประชุมระหว่าง
วันที่ 20-22 เม.ย. 2564

(มิ.ย.64)
ยังไม่ถึงห้วงเวลา

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(มิ.ย.64)
(มิ.ย.-ก.ค.64)
(ก.ค.64)
(ก.ค.64)
(ก.ค.-ส.ค.64)

9.4 การประชุมที่จัดโดยสมาชิกของกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประสานงานผู้จัด

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หัวข้อเฉพาะ (Thematic Issue)

เพื่อทราบกาหนดการ
ที่แน่นอน

ขออนุมัติองค์ประกอบคณะ เตรียมการด้านสารัตถะ
ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม/
และเอกสารประกอบ
งบประมาณและการจัดการที่
เกี่ยวกับการเดินทางของ การประชุม
คณะผู้แทนที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน
P
ยังไม่ได้รับการแจ้ง
หรือประสานงาน
เกี่ยวกับการประชุม

คณะผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมและแสดง
บทบาท มีส่วนร่วม
ใรที่ประชุม

จัดทารายงานสรุปผลการ
ประชุมเสนอต่อประธาน
กสม.หรือ กสม. หรือ
เลขาธิการ กสม.

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

19 10. การประชุมหารือของคณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
AICHR ในประเด็นที่ให้ความสาคัญร่วมกันในระดับภูมิภาค
(ประมาณเดือนสิงหาคม 2564) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จานวน 1 ครั้ง
ประมาณ 2 วัน

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ย.63)
(พ.ย.63)
(พ.ย.63)
(ธ.ค.63)
(มี.ค.64)
ประสานงานผู้จัด

ขออนุมัติองค์ประกอบ เตรียมการ

คณะผู้แทนเข้าร่วม

จัดทารายงานสรุป

เพื่อทราบกาหนดการ

คณะผู้แทนที่เข้าร่วม

ด้านสารัตถะและ

การประชุมและแสดง

ผลการประชุม

ที่แน่นอน

การประชุม/

เอกสารประกอบ

บทบาท มีส่วนร่วม

เสนอต่อประธาน กสม.

งบประมาณและ

การประชุม

ใรที่ประชุม

หรือ กสม. หรือ

(สรป.) (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม

การจัดการที่เกี่ยวกับ

วงเงิน 141,300 บาท) รหัสกิจกรรม XXM2-23311

การเดินทางของ
คณะผู้แทนที่เข้าร่วม

การประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียน ข้อ 14 ว่าด้วยการป้องกันและ
การต่อต้านการทรมาน (AICHR Consultaion on the Implementation of Article 14
of the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD): Preventing and
Countering Torture) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 โดยผ่านระบบออนไลน์

P

P

เลขาธิการ กสม.

ผลการดาเนินงาน
P

P

P

คณะผู้แทน กสม.
สานักงาน กสม. โดย
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สรป. ได้จัดทารายงาน
สานักสิทธิมนุษยชน สรุปผลการประชุมหารือ
ระหว่างประเทศ จานวน
ดังกล่าว เสนอต่อ
2 คน
เลขาธิการ กสม./ประธาน
กสม. และ กสม. ทุกท่าน
ทราบแล้ว ตามหนังสือ
สานักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
สม 0007/104 ลงวันที่
4 มี.ค. 64 และ หนังสือ
สานักงาน กสม. ที่ สม
0007/ว 426 ลงวันที่
5 มี.ค. 64

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกีย่ วกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญของ กสม . ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

314,000

20 1. โครงการจัดทาวารสารกฏหมายสิทธิมนุษยชน

256,000

(ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค. - ธ.ค. 63)
กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

และ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564)
(สกม.)

(ม.ค. - ก.พ. 64)
(มี.ค.-เม.ย. 64)
ประสานอาจารย์/
สรุปผลการประชุม/
ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่
สัมมนา สรุป
สานักงาน กสม. และ ข้อเสนอแนะของ กสม.
ผู้สนใจ เขียนบทความ
และสรุปงานวิจัยที่
เพื่อเขียนบทความแล้ว
น่าสนใจ
ปรับแก้ไข

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม
และประชาชนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเพื่อส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพ และสร้างความตระหนักรู้ในหลักการสิทธิมนุษยชน

หน่วยนับ

ฉบับละ 600 เล่ม

(ส.ค. - ก.ย. 64)
จัดประชุม/อนุมัติการ
ผู้เขียนบทความและคณะ
จ้าง/จัดส่งวารสารฉบับ ผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ได้รับการติดต่อให้
สมบูรณ์ให้ผู้เขียน
เขียนบทความไม่สามารถส่ง
บทความและ
บทความได้ตามเวลาที่กาหนด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประสานการนา
วารสารฉบับสมบูรณ์ลง
เว็บไซด์ สานักงาน กสม

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

แผน/เป้าหมาย

ฉบับ/เล่ม จัดพิมพ์ 2 ฉบับ

(พ.ค. - ก.ค. 64)
ตรวจสอบการส่ง
บทความ/รูปแบบ
บทความ/เนื้อหา

จัดทาวารสารฯ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน
- ธันวาคม 2563

P

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P
อยู่ระหว่างนาวารสาร
เผยแพร่ลงเว็บไซต์

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
1,143,700

21 2.โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
361,880.00

แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จ. ชายแดนใต้
(สคส.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค. 63)
(พ.ย. 63)
(ม.ค. - ก.ค. 64) (ก.ค. - ส.ค. 64)
(ก.ย. 64)
จัดทาและเสนอขอ
จัดทาหลักสูตร
จัดเวทีการประชุมการ
ความเห็นชอบดาเนิน ประสานกลุ่มเป้าหมาย อบรมให้ความรู้แก่
โครงการ
ตัวแทนภาคประชา
สังคม 3 จังหวัด

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
1.ตัวชี้วัดเชิงประมาณจานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม
และจานวนเครือข่ายตัวแทนภาคประชาสังคม
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เครือข่ายตัวแทนภาคประชาสังคมในแต่ละ
จังหวัดมีความสามารถกาหนดบทบาทและแนวทางในการมีส่วนร่วม
ดาเนินงานกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย
อบรมให้ความรู้แก่
ตัวแทนภาคประชา
สังคมจังหวัดละ 1 ครั้ง
ใน 3 จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
เครื่อข่ายภาคประชาสังคมสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปกาหนดแนวทางการทางาน
ในลักษณะเป็นเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่ของตนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
สามารถนาไปดาเนินการขับเคลื่อนงาน
ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สาหรับการสนับสนุนการสร้างสาหรับการ
สนับสนุนการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของ
สังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิ
มนุษยชน

P

P

P
จัดการอบรมให้ความรู้
แก่ตวั แทนภาคจังหวัด
ปัตตานี เมื่อวันที่ 25 26 มี.ค. 64 ณ รร.ปาร์ค
อินทาวน์ ปัตตานี

ระบุขั้นตอนการ
ดาเนินงานตามแผน

ระบุขั้นตอนการ
ดาเนินงานตามแผน

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทาห้
การดาเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ต้องเลื่อนออกไปประกอบกับต้อง
มีการปรับเปลี่ยนแผนในการ
ดาเนินเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

22 3.โครงการจัดงานสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2563

(บาท)
2,500,000

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
498,500

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ก.ย. 63)
(พ.ย. 63)
(ม.ค.64)
(ก.พ. 64)
(มี.ค.64)
กาหนดแผนงาน

(สสค.) 64M1-80508

จัดทาโครงการและ จัดเตรียมความพร้อม ดาเนินการจัดกิจกรรม สรุปผลการจัดกิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการ ในการดาเนินกิจกรรม
และประเมินผลการจัด
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนผู้เข้าร่วมที่กาหนดไว้
เชิงคุณภาพ ประชาชนทั่วไปทราบถึงประวัติความเป็นมา
ของวันสิทธิมนุษยชนสากลและความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

หน่วยนับ
แผน/เป้าหมาย
ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 200 คน
จากที่กาหนดไว้ จานวน 100 คน

P

P

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
300,000

23 4.โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
175,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(มิ.ย. 63)
(ก.ค. 63)
(ต.ค.64)
(พ.ย. 64)
(ก.พ.64)
แต่งตั้งคณะทางาน

ด้านการส่งเสริมปกป้องและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563

ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนร่วมงาน

ดาเนินการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก มอบรางวัลและสรุปผล
โครงการ

(สสค.) 64M1-80507

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เชิงปริมาณ มีผู้สนใจเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาครบ
เชิงคุณภาพ ได้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน

หน่วยนับ
รางวัล

แผน/เป้าหมาย
7

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7 รางวัล

P

P

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

700,000

24 5.โครงการจัดทาคูม่ ือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ธ.ค. 63)
(มี.ค.64)
(พ.ค.64)
(มิ.ย. 64)
(ก.ย.64)
รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและ
ดาเนินการจัดทาร่างฯ

ในระดับอุดมศึกษา
(สสค.) 63M1-13406

จัดการประชุมเชิง
จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทา ปฏิบัติการเพื่อจัดทา
คู่มือการ การจัดการ คู่มือการ การจัดการ
เรียนรู้สิทธิมนุษยชน เรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ศึกษาใน
ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่
1
2

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีข้อมูลวิชาการแนวทางการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
สาหรับระดับอุดมศึกษา

หน่วยนับ
ฉบับ

แผน/เป้าหมาย
1

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

P

นาเสนอแนวทางการ
เรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ศึกษาสาหรับ
ระดับอุดมศึกษา
สาหรับ
ระดับอุดมศึกษาต่อ
ผู้บังคับบัญชา

สรุปผลโครงการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

25 6.โครงการเผยแพร่คมู่ ือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

(บาท)
500,000

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ธ.ค. 63)
(มี.ค.64)
(พ.ค.64)
(มิ.ย. 64)
(ก.ย.64)
กาหนดแผนงาน

(สสค.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
ได้คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

หน่วยนับ
ฉบับ

แผน/เป้าหมาย
1

จัดทาโครงการและ จัดจ้างพิมพ์คู่มือคู่มือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสนอขออนุมัติโครงการ วิทยากรกระบวนการ
เพื่อเผยแพร่คู่มือ
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา วิทยากรกระบวนการ
ด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษาบุคคลและ
องค์กรที่มีผลงานดีเด่น

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

สรุปผลโครงการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
313,929

26 7.โครงการจัดทาแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

รวบรวมข้อมูล

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*

2.ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการเป็นวิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน

จัดทาร่างโครงการ

ขออนุมัติโครงการ

ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
(สสค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ
1.มีแผนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ธ.ค. 63)
(มี.ค.64)
(พ.ค.64)
(มิ.ย. 64)
(ก.ย.64)

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ
ฉบับ

แผน/เป้าหมาย

คน

30

1

ผลลัพธ์

ดาเนินการจัดโครงการ

สรุปผลโครงการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
6,564,720

27 8.โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
350,453

สิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค
ประกอบด้วยกิจกรรมภายใต้โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้
8.1 โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน
(Youth Standing Up for Human Rights)

3,981,200

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ก.พ.-เม.ย.64)
(พ.ค.64)
(มิ.ย.64)
(ก.ค.-ส.ค.64)
(ก.ย.64)
จัดเตรียมข้อมูลการ คณะกรรมการตัดสิน สานักงาน กสม. จัด
ดาเนินโครงการ และ ผลงานจัดประชุม ครั้งที่ อบรมเยาวชนแกนนา
สานักงาน กสม.
1 เพื่อคัดเลือก
และครูพี่เลี้ยง/
ประชาสัมพันธ์โครงการ เยาวชนแกนนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่
เพื่อเปิดรับสมัคร
สถานศึกษาเข้าร่วม
ผ่านการคัดเลือก
เยาวชนแกนนาของ
โครงการ
เพื่อให้มีความรู้ความ
สถานศึกษาเข้าร่วม
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
โครงการ
มนุษยชนและแนว
ทางการดาเนินกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เชิงปริมาณ - มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

หน่วยนับ
แผน/เป้าหมาย
ร้อยละ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ของจานวนกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
เชิงคุณภาพ - 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เท่าทันเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2) ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ (5 ระดับ) คือ มีสรุปผลการดาเนินงานและเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

คณะกรรมการตัดสินฯ จัดทารายงานสรุปผล
พิจารณาผลงานของ การดาเนินโครงการฯ
เยาวชนแกนนา และ เสนอผู้บังคับบัญชา
นาเสนอผลการตัดสิน
ให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
เห็นชอบ และสานักงาน
กสม. ประกาศผลการ
ประกวดผลงานของ
เยาวชนที่ได้รับรางวัล

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
1,666,000

8.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ
(Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อนาคูม่ ือ
การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปประยุกต์ใช้

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
203,944

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ย. - ธ.ค.64) (ม.ค. - ก.พ.64) (มี.ค. - เม.ย.64) (พ.ค. - ส.ค.64)
(ก.ย.64)
วางแผนเตรียมการจัด
โครงการฯ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินโครงการฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เชิงปริมาณ
1) มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงาน

แผน/เป้าหมาย

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ของจานวนกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
2) ได้รายงานผลการประเมิน การนาคู่มือการจัดการเรียนรู้

1

สิทธิมนุษยชนศึกษาไปใช้ เพื่อให้มีการนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
สิทธิมนุษยชนศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
เชิงคุณภาพ
สิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบ
สอบถามทั้งหมด
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
3) ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ (5 ระดับ) คือ
มีการสรุปผลการดาเนินงานและเสนอต่อผู้ที่บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

P
มีการประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อออกแบบการ
ดาเนินโครงการฯ

ปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคู่มือการจัดการเรียนรู้

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักด้าน

ผลลัพธ์

และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ฉบับ

ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทารายงานสรุปผล
เพื่อเตรียมการดาเนิน วิทยากรกระบวนการ การดาเนินโครงการฯ
โครงการฯ
(Training of Trainers) เสนอผู้บังคับบัญชา
ด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษา เพื่อนาคู่มือการ
จัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษาสาหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปประยุกต์ใช้

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

8.3 การประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

(บาท)
848,640

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
146,509

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ย. 64)
(ธ.ค.64)
(ม.ค.64)
(ก.พ-ก.ค.64)
(ส.ค.64)
วางแผนเตรียมการจัด
ประชุมคณะกรรมการ
อานวยการศูนย์ศึกษาฯ

จัดเตรียมข้อมูล
ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดประชุม
จัดทารายงานสรุปผล
เกี่ยวกับการประชุม
เพื่อเตรียมการจัด
คณะกรรมการ
การประชุมฯ เสนอ
คณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการ อานวยการศูนย์ศึกษาฯ
ผู้บังคับบัญชา
อานวยการศูนย์ศึกษาฯ อานวยการศูนย์ศึกษาฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ขั้นตอนกระบวนการทางาน
ในการประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่
รวมทั้ง การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน
การศึกษาและเครือข่ายในพื้นที่

หน่วยนับ
แผน/เป้าหมาย
ร้อยละ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

68,880

8.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ย.-ธ.ค.63)
(ม.ค.64)
(ก.พ.64)
(มี.ค.64)
(มี.ค.64)
วางแผนเตรียมการจัด
โครงการฯ

จัดเตรียมข้อมูลการ
ดาเนินโครงการฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
เชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ขั้นตอนกระบวนการทางาน
ในการประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่
รวมทั้ง การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน
การศึกษาและเครือข่ายในพื้นที่

หน่วยนับ
แผน/เป้าหมาย
ร้อยละ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดการประชุมเชิง
จัดทารายงานสรุปผล
เพื่อเตรียมการจัด ปฏิบัติการเตรียมความ การดาเนินโครงการฯ
โครงการฯ
พร้อมในการปฏิบัติงาน เสนอผู้บังคับบัญชา
ณ ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กลยุทธ์ที่ 4.2 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน และชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนอง ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
69,000

28 9.โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ม.ค. - ก.พ. 64) (มี.ค. - เม.ย. 64) (พ.ค. - มิ.ย.64) (ก.ค. - ส.ค. 64)
(ก.ย. 64)
จัดทาแผนการ
กาหนดประเด็นคาถาม จัดกิจกรรมรับฟัง
ดาเนินการจัดทา
เพื่อขอข้อมูลและ
ข้อมูลและความเห็น
รายงานผลการ
ความเห็นเพิ่มเติมจาก (จัดเวที/ประชุมกลุ่ม
ประเมินสถานการณ์ ภาคประชาชน NGO ย่อย ลงพื้นที่ สัมภาษณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของ หน่วยงานของรัฐ
ฯลฯ) จาแนกตาม
ประเทศไทย ประจาปี จาแนกตามประเด็น ประเด็นหรือหัวข้อสิทธิฯ
2564 รายประเด็น
หรือกลุม่ ประเด็น
สิทธิมนุษยชนหรือกลุ่ม
ประเด็น

เพื่อประกอบการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เอกสารสรุปข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนจากการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการจัดทารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564

หน่วยนับ
แผน/เป้าหมาย
ฉบับ
30 คน

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
- ได้รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564
เพื่อที่ความครบถ้วน รอบด้าน และมีการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ

P

P

จัดทาเอกสารประมวล
จัดทากิจกรรม
ข้อมูลหรือความเห็นที่ ประเมินผลการจัด
ได้จากกิจกรรมรับฟัง กิจกรรมรับฟังข้อมูล
ข้อมูลหรือความเห็น หรือความเห็น (wrap
ต่างๆ ที่เห็นว่าควร
up) เพื่อการ
นามาใช้ประกอบการ พัฒนาการดาเนินการ
จัดทารายงานผลการ
ในรอบถัดไป
ประเมินสถานการณ์ฯ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กลยุทธ์ที่ 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูล ด้านสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

29 10. โครงการการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค. 2563
พ.ย. 2563
ธ.ค. 2563
ม.ค. - ก.พ. 2564 มี.ค. - เม.ย. 2564
จัดการทบทวนและ
ตรวจสอบเนื้อหาเพื่อ
การนาขึ้นสู่ระบบ

ไม่ใช้งบประมาณ

(สดส.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
คลังข้อมูลสารสนเทศสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยนับ
1 ศูนย์

แผน/เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่สานักงาน
กสม. ทุกคน

ทดสอบการขึ้นระบบ
ดาเนินการจัดแบ่ง ปรับแก้วิธีการนาเสนอ ปรับแก้วิธีการนาเสนอ มีข้อกังวลเกี่ยวกับการแปล
และเรียกใช้งานพบว่า เนื้อหาในทุกหัวข้อและ เนือ้ หาเพื่อหลีกเลี่ยง เนือ้ หาเพื่อหลีกเลี่ยง เนื้อหาจากต่างประเทศแม้ส่วน
มีปัญหาเรื่องการ
สารวจความซ้าเพื่อ
ปัญหาลิขสิทธิ์
ปัญหาลิขสิทธิ์และ
ใหญ่จะนามาจากเว็ปไซต์ที่
เชื่อมโยงยังไม่
จัดทา Hyperlink ที่
จัดทา Hyperlink ใหม่
เผยแพร่ทั่วไปสู่สาธารณะอยู่
ครอบคลุมการใช้งาน
ครอบคลุม
และนาขึ้นสู่ระบบ
แล้วและได้มีการอ้างอิงที่ให้
Intranet ของ
เครดิตแหล่งที่มาอยู่แล้วจึงได้
สานักงาน กสม.

ผลการดาเนินงาน

ผลลัพธ์
ศูนย์กลางในการศึกษาหาความรู้และ
กรณีศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

P

P

P

มีการดาเนินการเรียบเรียง
เนื้อหาใหม่ในแบบการทา
สารวจวรรณเพื่อให้มั่นใจ
ได้มากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 4.4 : พัฒนาสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

2,600,000

30 11.โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน

ผ่านการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(เม.ย. 64)
(เม.ย. 64)
(เม.ย. – ก.ย.64) (เม.ย. – ก.ย.64)
(ก.ย. 64)
1. ขออนุมัติโครงการ

1. ขออนุมัติโครงการ

2. จัดจ้างผลิต

2. จัดจ้างผลิต

ดาเนินกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ
ข่าว/สกู๊ป

แผน/เป้าหมาย
19

คน

10,000

1. จานวนรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และผลการดาเนินงาน
ของ กสม.
2. จานวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
อันเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และผลการดาเนินงานของ กสม.
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่มีคุณค่าในเชิงประเด็นที่ก่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยนชน
อันสืบเนื่องจากบทบาทหน้าที่และผลการดาเนินงานของ กสม.

ผลลัพธ์
ประชาชนและเครือข่ายองค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจน
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านสิทธิ
มนุษยชนและได้รับทราบกิจกรรมและผล
การดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเกิดความตระหนักรู้ใน
เรื่องสิทธิมนุษยชน

P

P

ดาเนินกิจกรรม และ
สรุปผลการดาเนินงาน

(สสค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ

ดาเนินกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.2 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
25,000

31 1.การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการวิเคราะห์

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค. – ธ.ค.63) (ม.ค. - มี.ค.64) (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ก.ค. - ส.ค.64)
(ก.ย. 64)
กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

เอกสารตามคูม่ ือหมวดหมู่และตารางกาหนดการเก็บเอกสารของ
(สบก.)

จัดทาร่างหลักเกณฑ์
ระบบการบริหาร
จัดการเอกสาร

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
บุคลากรของสานักงาน กสม. ปฏิบัติงานตามคู่มือหมวดหมู่และตาราง
จัดเก็บเอกสารฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จานวน 80 คน

หน่วยนับ
คน

แผน/เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 80 คน

จัดทาร่างรายละเอียด ขออนุมัติดาเนินการ
สรุปรายงานผลการ
โครงการฝึกอบการ
โครงการฝึกอบการ
ดาเนินการตาม
ปฏิบัติงานตามคู่มือ
ปฏิบัติงานตามคู่มือ โครงการต่อเลขาธิการ
หมวดหมู่และตาราง หมวดหมู่และตาราง
กสม.
กาหนดอายุการเก็บ
กาหนดอายุการเก็บ
เอกสารของสานักงาน เอกสารของสานักงาน
กสม.
กสม.

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID -19) อาจส่งผล
ต่อการดาเนินโครงการดังกล่าว

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

90,000

32 2.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค. – ธ.ค.63) (ม.ค. - มี.ค.64) (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ก.ค. - ส.ค.64)
(ก.ย. 64)
รวบรวมข้อมูลและ
ประชุมเจ้าหน้าที่
ขออนุมัติโครงการจัด
ความจาเป็นในการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
เตรียมการสัมมนา
สัมมนา กาหนด
ติดต่อวิทยากร สถานที่
หลักสูตรสัมมนา และ
เอกสารและอุปกรณ์
เสนอขออนุมัติโครงการ
ต่างๆ

ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจาปี พ.ศ.2564
(สบก.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
บุคลากรของสานักงาน กสม. ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ

หน่วยนับ
แผน/เป้าหมาย
คน
ไม่น้อยกว่า 80 คน

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

P

ดาเนินการจัดสัมมนา

ประเมินผลโครงการ
และรายงานผลการ
ดาเนินการตามโครงการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

33 3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2
(สบก.)
รอการจัดสรรงบประมาณ 1,152,000 บาท

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
จานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์

หน่วยนับ
แผน/เป้าหมาย
ร้อยละ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

การประเมินตามที่หลักสูตรกาหนด

(คน)

80 ของจานวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
ทั้งหมด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค. – ธ.ค.63)
กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

(ม.ค. - มี.ค.64)
(เม.ย. - มิ.ย. 64)
(ก.ค. - ส.ค.64)
(ก.ย. 64)
จัดทาร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดโครงการ ดาเนินการจัดโครงการ สรุปผลและรายงานผล
โครงการตาราง
ฝึกอบรมและประสาน
ฝึกอบรม
การดาเนินโครงการต่อ
ฝึกอบรมและ
การเตรียมการ
เลขาธิการ กสม.
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

1

(ต.ค. – ธ.ค.63)
กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

34 4.โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร)
(สบก.)
รอการจัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาท

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
สานักงาน กสม. มีหลักสูตรสาหรับเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อขึ้นสู่
ตาแหน่งผู้บริหารองค์กรในอนาคต

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

หน่วยนับ
หลักสูตร

แผน/เป้าหมาย
3

2

3

(ม.ค. - มี.ค.64)

(เม.ย. - มิ.ย. 64)

จัดทาร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดโครงการ
โครงการ ตาราง
ฝึกอบรมและประสาน
ฝึกอบรมและ
การเตรียมการ
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

4

5

(ก.ค. - ส.ค.64)

(ก.ย. 64)

ขับเคลื่อนการดาเนิน รายงานผลการดาเนิน
โครงการ
โครงการต่อเลขาธิการ
กสม.

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

666,000

35 5.โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับแบบสมดุล

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

เม.ย.-พ.ค. 64

พ.ค.-มิ.ย. 64

มิ.ย.-ก.ค. 64

ก.ค.-ส.ค 64

ส.ค.-ก.ย. 64

กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

(สบก.)

จัดทาร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดโครงการ ดาเนินการจัดโครงการ สรุปผลและรายงานผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
โครงการ ตาราง
ฝึกอบรมและประสาน
ฝึกอบรม
การดาเนินโครงการต่อ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ฝึกอบรมและ
การเตรียมการ
เลขาธิการ กสม.
2019 อาจส่งผลต่อการดาเนิน
งบประมาณ
โครงการจาเป็นต้องปรับรูปแบบ
และระยะเวลาดาเนินการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
จานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่หลักสูตรกาหนด

หน่วยนับ
แผน/เป้าหมาย
ร้อยละ (คน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

746,000

36 6.โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร

100,000

(สบก.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

มี.ค.-เม.ย. 64
กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

2

3

4

5

เม.ย.-พ.ค. 64

พ.ค.-มิ.ย. 64

มิ.ย.-ส.ค 64

ส.ค.-ก.ย. 64

จัดทาร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดโครงการ ดาเนินการจัดโครงการ สรุปผลและรายงานผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
โครงการ ตาราง
ฝึกอบรมและประสาน
ฝึกอบรม
การดาเนินโครงการต่อ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ฝึกอบรมและ
การเตรียมการ
เลขาธิการ กสม.
2019 อาจส่งผลต่อการดาเนิน
งบประมาณ
โครงการจาเป็นต้องปรับรูปแบบ
และระยะเวลาดาเนินการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
จานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่หลักสูตรกาหนด

หน่วยนับ
แผน/เป้าหมาย
ร้อยละ (คน) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของจานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

P

อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตร
"ความคิดเชิงสร้างสรรสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน"

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

1

(ต.ค. – ธ.ค.63)
กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

37 7.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ.2564
(สบก.)
รอการจัดสรรงบประมาณ 1,598,000 บาท

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
ร้อยละบุคลากรของสานักงาน กสม. ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนา

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

หน่วยนับ
แผน/เป้าหมาย
คน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของจานวนบุคลากร
สานักงาน กสม.ทั้งหมด

2

3

4

5

(ม.ค. - มี.ค.64)

(เม.ย. - มิ.ย. 64)

(ก.ค. - ส.ค.64)

(ก.ย. 64)

จัดทาร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดโครงการ ดาเนินการจัดโครงการ สรุปผลและรายงานผล
โครงการ ตาราง
ฝึกอบรมและประสาน
ฝึกอบรม
การดาเนินโครงการต่อ
ฝึกอบรมและ
การเตรียมการ
เลขาธิการ กสม.
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
1,000,000

38 8.โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตร

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
401,200

ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงาน กสม.)
64M1-80509 จานวน 300,000 บาท
63M1-80509 จานวน 700,000 บาท
(สบก.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

(ต.ค. – ธ.ค.63)

(ม.ค. - มี.ค.64)

(เม.ย. - มิ.ย. 64)

(ก.ค. - ส.ค.64)

(ก.ย. 64)

พิจารณาและแจ้งเวียน
หลักสูตรอบรม

เสนอเลขาธิการเพื่อ
พิจารณาคัดเลือก/
อนุมัติและแจ้งผลให้
ผู้สมัครทราบ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
1.จานวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่บุคลากรสานักงาน กสม เข้ารับการอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ
หลักสูตร

แผน/เป้าหมาย
30

2.การพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมมีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจาก
หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(หน่วยงาน) ของจานวนหน่วยงาน
ในสังกัดทั้งหมด

ยื่นใบสมัครและ
เสนอผลการคัดเลือกให้ แจ้งผลการคัดเลือกให้
ติดตามผลการคัดเลือก เลขาธิการฯทราบและ ผู้สมัครของสานักงาน
ขออนุมัติให้ผู้ได้รับ
กสม. ทราบ
คัดเลือกเข้าอบรม

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ดาเนินการตามขั้นตอนการส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมจานวนทั้งสิ้น 19 หลักสูตร
ส่งบุคลากรจากสานัก/หน่วย เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 80 ของจานวนหน่วยงานใน
สังกัดทั้งหมด

P

P

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ปัญหาอุปสรรค
ผู้จัดหลักสูตรฝึกอบรม
ยกเลิก/เลื่อนกาหนดจัด
ฝึกอบรม เนื่องจาก สถานการณ์
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ข้อเสนอแนะ
ประสานกับเจ้าหน้าที่หลักสูตร
เกี่ยวกับการกาหนดจัดฝึกอบรม
ใหม่
โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมของ
สานักงาน กสม.
เพื่อสารองที่นั่งก่อน

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
311,900

39 9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสิทธิมนุษยชน

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
166,811

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

(ก.พ. 2564)

(ก.พ. 2564)

(ก.พ. 2564)

(มี.ค. - เม.ย. 2564)

(เม.ย. 2564)

ประสานงานวิทยากร
จัดอบรม

ออกแบบและจัดทา
รายละเอียดหลักสูตร
การอบรม

(สกค.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เชิงปริมาณ : จานวนบุคลากรสานักงาน กสม. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการอบรมตามเงื่อนไขที่
หลักสูตรกาหนด

หน่วยนับ
คน
ร้อยละ

ผลลัพธ์
แผน/เป้าหมาย
25.00 สานักงาน กสม. ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มี
คุณภาพในการเสนอของบประมาณ และ
หรือมีบุคลากรของสานักงานที่เข้าร่วม
80.00 ดาเนินการวิจัยหรือนาองค์ความรู้จากการ
อบรมไปใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบ

ขออนุมัติโครงการอบรม ประสานงานการจัด
อบรม อาทิ สถานที่จัด
อบรม พื้นที่สาหรับการ
ฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าร่วม
การอบรม ฯลฯ

ประเมินผลการจัด
อบรม และจัดทา
รายงานผลการดาเนิน
โครงการ

ผลการดาเนินงาน
P

P

P

P

P
จัดอบรมและ
ประเมินผลการจัด
อบรมระยะที่ 1 เสร็จ
เรียบร้อย อยู่ระหว่าง
การประสานและ
เตรียมดาเนินการใน
ระยะที่ 2

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการได้
ดาเนินการจัดอบรมในระหว่างการ
เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เบื้องต้นต้องแก้ไข
ปัญหาโดยใช้วิธีการอบรมแบบ
ผสมรูปแบบทั้งอบรมในห้องแต่
เว้นระยะห่างร่วมกับทางออนไลน์
ผ่านระบบ Zoom และโครงการ
อบรมได้มีการปรับโครงการให้มี 3
ระยะ โดยได้จัดอบรมระยะที่ 1
ไป ซึ่งจะมีการจัดอบรมระยะที่ 2
และ 3 ตามลาดับต่อไป

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

361,000

40 10. โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูนสมรรถนะและพัฒนา

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

(ต.ค. – ธ.ค.63)
กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

ศักยภาพการทางานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"
(สกค.)

2

3

4

5

(ม.ค. - มี.ค.64)

(เม.ย. - มิ.ย. 64)

(ก.ค. - ส.ค.64)

(ก.ย. 64)

จัดทาร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดโครงการ ดาเนินการจัดโครงการ สรุปผลและรายงานผล เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โครงการ ตาราง
ฝึกอบรมและประสาน
ฝึกอบรม
การดาเนินโครงการต่อ โคโรนา 2019 (โควิด19) ระลอก
ฝึกอบรมและ
การเตรียมการ
เลขาธิการ กสม. ใหม่ จึงจาเป็นต้องเลื่อนการดาเนิน
งบประมาณ
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ
ออกไปก่อน เพื่อให้สถานการณ์
คลี่คลาย โดยคาดว่าจะดาเนิน
โครงการได้ในไตรมาส ที่ 3 (เดือน
มิถุนายน 2564)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
จานวนบุคลากรสานักงาน กสม. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

หน่วยนับ
ร้อยละ

แผน/เป้าหมาย
80.00

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

P

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

157,000

41 11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
หน่วยนับ
ร้อยละ

แผน/เป้าหมาย
80.00

1

(ต.ค. – ธ.ค.63)
กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(สกค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ
จานวนบุคลากรสานักงาน กสม. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
2

3

4

5

(ม.ค. - มี.ค.64)

(เม.ย. - มิ.ย. 64)

(ก.ค. - ส.ค.64)

(ก.ย. 64)

จัดทาร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดโครงการ ดาเนินการจัดโครงการ สรุปผลและรายงานผล เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โครงการ ตาราง
ฝึกอบรมและประสาน
ฝึกอบรม
การดาเนินโครงการต่อ โคโรนา 2019 (โควิด19) ระลอก
ฝึกอบรมและ
การเตรียมการ
เลขาธิการ กสม. ใหม่ จึงจาเป็นต้องเลื่อนการดาเนิน
งบประมาณ
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ
ออกไปก่อน เพื่อให้สถานการณ์
คลี่คลาย โดยคาดว่าจะดาเนิน
โครงการได้ในไตรมาส ที่ 3 (เดือน
มิถุนายน 2564)

ผลการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
192,900

42 12. โครงการพัฒนากระบวนการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ

ด้านการต่างประเทศ
(สรป.)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด
คืนเงิน
192,900

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

หน่วยนับ
ร้อยละ

แผน/เป้าหมาย
80.00

4

5

(ม.ค.-ก.พ. 64)
(ก.พ. - มี.ค.64)
(มี.ค.64)
(เม.ย.-พ.ค. 64)
(พ.ค. - ก.ค.64)
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ จัดทาร่างแบบสารวจ แจ้งสารวจความเห็น รวบรวมข้อมูลความ จัดกิจกรรมให้ความรู้
การพัฒนา
ความคิดเห็นเสนอ ผอ. ของบุคลากรเกี่ยวกับ คิดเห็นปัญหา อุปสรรค ผ่านการประชุมทางไกล
กระบวนการทางานใน
สานักพิจารณา
การพัฒนา
ในการทางาน
บริบทของภารกิจสิทธิ
กระบวนการทางานใน
มนุษยชนระหว่าง
บริบทของภารกิจสิทธิ
ประเทศ
มนุษยชนระหว่าง
ประเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
จานวนบุคลากรสานักงาน กสม. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

3

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
150,000

43 13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
104,668

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
(พ.ย.63)
ขออนุมัติโครงการ

ระบบงานของสานักกฎหมาย
(สกม.)

2

หน่วยนับ
ครั้ง

แผน/เป้าหมาย
1

4

5

(พ.ย. - ธ.ค.63)
(ธ.ค. 63)
(ม.ค.-ก.พ. 64)
(ก.พ. - มี.ค.64)
ประสานวิทยากรและ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการประชุมเชิง รายงานผลการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการ
เสนอเลขาธิการฯ กสม.

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เจ้าหน้าที่สานักกฎหมายมีความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการจัดทาร่าง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติของ กสม. และ
สานักงาน กสม. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

3

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
ร่างกฎหมาย และสามารถสนับสนุนข้อมูล
การปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. และภารกิจ
ภายในสานักงาน กสม. ด้วยความรวดเร็ว
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

P

P

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
162,000

44 14.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
105,718

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
(พ.ย.63)
ขออนุมัติโครงการ

การรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
(สมต.)

2

3

4

5

(พ.ย. - ธ.ค.63)
(ธ.ค.63)
(ม.ค. 63 - ก.พ.64)
(ก.พ. - มี.ค.64)
ประสานวิทยากรและ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการประชุมเชิง รายงานผลการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการ
เสนอเลขาธิการ ฯ กสม.

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เนื่องด้วยการเกิดปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 จึงทาให้
แผนในการดาเนินงานตาม
กาหนดในโครงการเกิดความ
ล่าช้ากว่ากาหนด

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
ระบุรายละเอียดตัวชี้วัด (ไตรมาสที่ 1)
1. บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ 60 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
2. มีแผนปฏิบัติการบริหารและจัดเก็บข้อมูลฯ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ
เรื่อง

แผน/เป้าหมาย

ฉบับ

918
ฉบับ

ระบุจานวน

ผลลัพธ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จบันทึกข้อมูลได้ร้อยละ
อีกทั้งสามารถบริหารการจัดเก็บข้อมูลได้
เป็นระบบและนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์และพัฒนางาน รวมถึงการ
จัดทาสถิติ

P

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

117,000

45 15.โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและกาหนดแนวทางการดาเนินงาน

ของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยนับ
1

แผน/เป้าหมาย
เรื่อง

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
( พ.ค. 64)
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
ในการดาเนินโครงการ

2

3

(มิ.ย. - ก.ค. 64)
(ก.ค. - ส.ค. 64)
(ส.ค. - ก.ย. 64)
หารือแนวทางการจัด เสนอขออนุมัติโครงการ จัดโครงการสัมมนา
โครงการ และจัดหา
เพื่อพัฒนาและกาหนด
สถานที่จัดโครงการ
แนวทางการ
สัมมนา
ดาเนินงานของ สดส.

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

4

5
( ก.ย. 64)
สรุปผลการสัมมนา

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

46 16.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม

83,200

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
70,200

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(สดส.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

(พ.ย. 63)
( ธ.ค.63)
ประสานงานกับ
จัดทาร่างโครงการ
สานักงาน
ฝึกอบรมเสริมสร้าง
คณะกรรมการข้อมูล ความรู้ความเข้าใจใน
ข่าวสาร เพื่อจัด
การปฏิบัติตาม
เตรียมการจัดโครงการ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
หน่วยนับ
แผน/เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม. จานวน 100 คน
2 รุ่น รุ่นละ จานวนรวม 100 คน
เข้าร่วมการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ โดยทาคะแนนไม่น้อยกว่าร้อย 50 คน
ละ 60 ของคะแนนเต็ม

3
( ม.ค. 64)
จัดทาร่างกรอบ
หลักสูตรและกรอบ
เนื้อหา

4

5

( ก.พ. 64)
( มี.ค. 64)
จัดทาคู่มือการฝึกอบรม จัดดาเนินการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ความ
จานวน
เข้าใจในการปฏิบัติ
2 รุ่น และศึกษา
ตามพระราชบัญญัติ
ดูงาน
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จานวน 100 คน
มีความรู้ความเข้าใจ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ดาเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 22-23 มี.ค.64
รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 24-25 มี.ค.64

P

P

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กลยุทธที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์ความรู้แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
122,500

47 17.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน

(Standard Operating Procedure: SOP)” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

คืนเงิน

15,000

-90,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

พ.ย.๖๓
กาหนดแผนการ
ดาเนินการ

(สบก.)

2

3

4

5

ธ.ค. 63

ม.ค. 64

ก.พ.-เม.ย.๖๔

พ.ค. 64

จัดทาร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดดาเนินการ ดาเนินการจัดโครงการ สรุปผลและรายงานผล
โครงการ ตาราง
โครงการฝึกอบรมและ
ฝึกอบรม
การดาเนินโครงการ
ฝึกอบรม และ
ประสานการเตรียมการ
งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

จานวนบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความครอบคลุม
กลุม่ เป้าหมายจากหน่วยงาน
ในสังกัดที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ร้อยละ
(หน่วย
งาน)

ร้อยละ ๑๐๐
ของจานวน
หน่วยงาน
ในสังกัดทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

P

P

P

P
-ดาเนินการจัด
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ฝึกอบรมรุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2564
- กาหนดจัดฝึกอบบรม
รุ่นที่ 3
วันที่ 13พฤษภาคม
2564

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
- ปรับรูปแบบการฝึกอบรม
ในรูปแบบออนไลน์
เพื่อรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ได้รับอนุมัติส่งคืนงบประมาณ
ตามหนังสือสานักบริหารกลาง
ที่ สม 0001/850 ลงวันที่
31 มี.ค. 64

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
440,000

48 18. โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge Management :

KM) ในองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด
คืนเงิน
-140,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
284,580

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

ต.ค. 63

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

มี.ค. 64

เม.ย.-พ.ค.64

กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

จัดทาร่าง
รายละเอียด
โครงการ ตาราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

ขออนุมัติจัด
โครงการฝึกอบรม
และประสานการ
เตรียมการ

ดาเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม

สรุปผลและ
รายงานผลการ
ดาเนินโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.

P

P

ดาเนินการกิจกรรม
ที่ 1 (จานวน 3
ครั้ง) เมื่อวันที่ 4 ,
19 มีนาคม 2564
และวันที่
1 เมษายน 2564

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ

(สบก.)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
- ได้รับอนุมัติส่งคืนงบประมาณ
ตามหนังสือสานักบริหารกลาง
ที่ สม 0001/850 ลงวันที่
31 มี.ค. 64

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "องค์ความรู้ที่สาคัญ
(Critical knowledge)
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน "

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

จานวนองค์ความรู้ที่สาคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน
ที่เป็นหน่วยงานนาร่อง

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

องค์
ความรู้

อย่างน้อย 5 องค์
ความรู้

ผลลัพธ์

P

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
อาจส่งผลต่อการดาเนิน
โครงการ

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมที่ 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพทีมการ
จัดการความรู้ (KM Team) ของหน่วยงานตัง้ ต้นและหน่วยงานในสังกัด "

จานวนบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความครอบคลุม
กลุม่ เป้าหมายจากหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน

หน่วยนับ

1

2

3

4

5

ต.ค. 63

พ.ย. 63

ธ.ค. 63
ผลการดาเนินงาน

ธ.ค. 63

ม.ค.-ก.พ.64

ดาเนินจัดกิจกรรม
ที่ 2 เมื่อวันที่ 16-18
ธันวาคม 2563

ดาเนินการแล้ว
ตามหนังสือสานัก
บริหารกลาง ที่ สม
0001/818 ลงวันที่ 30
มีนาคม 2564

P

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

แผน/เป้าหมาย

ร้อยละ ร้อยละ 100
(หน่วย ของจานวน
งาน) หน่วยงาน
ในสังกัดทั้งหมด

ผลลัพธ์

จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
จานวน 56 คน โดยเป็นบุคลากร
จากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจานวน
หน่วยงานในสังกัดทั้งหมด

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
-

49 17.โครงการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้องกับ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด
เพิ่มใหม่
120,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
12,450

(สกม.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

(ก.พ.64)
(ก.พ.64)
รวบรวมกฎหมาย กฎ รวบรวมกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และคาสั่งที่ ประกาศ และคาสั่งที่
เกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการสิทธิอม คณะกรรมการสิทธิอม
นุษยชนแห่งชาติ และ นุษยชนแห่งชาติ และ
สานักงาน
สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
มนุษยชนแห่งชาติ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

เพื่อรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสัง่
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไว้เป็นรูปเล่มง่ายและสะดวก
ต่อการศึกษา ค้นคว้า และใช้อ้างอิง

หน่วยนับ
แผน/เป้าหมาย
ฉบับ/เล่ม จัดพิมพ์ จานวน 500
เล่ม

3

4

5

(มี.ค.64)
จัดจ้างผู้รับจ้างพิมพ์
หนังสือและกาหนด
ขอบเขตสัญญาจ้าง

(มี.ค.64)
จัดจ้างผู้รับจ้างพิมพ์
หนังสือและกาหนด
ขอบเขตสัญญาจ้าง

(เม.ย.64)
ดาเนินการจัดประชุม
และสรุปผลเพื่อตรวจ
รับงาน

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
3 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 เมษายน 2564

P

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กลยุทธที่ 5.5 พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล(Digital)
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

475,000

50 19.โครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนสานักงาน กสม.
ปี พ.ศ. 2565 - 2567 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สดส.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

(ต.ค. - ธ.ค. 63)

(ม.ค. - ก.พ. 64)

(มี.ค. - เม.ย. 64)

(พ.ค. - มิ.ย. 64)

(ก.ค. - ส.ค. 64)

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เสนอขออนุมัติดาเนิน ประชุมทบทวนแผน จัดประชุมสัมมนาเชิง
เพื่อประกอบการ
โครงการและประชุม
แม่บทเทคโนโลยี
ปฏิบัติการ /สรุปผล
ดาเนินโครงการ เช่น
เตรียมความพร้อม
สารสนเทศและการ
การประชุมสัมมนา
พ.ร.บ. ต่าง ๆ ที่
สื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
เกี่ยวข้องกับข้อมูล
2560 - 2564)
ดิจิทัล/โครงการด้าน IT
เพื่อสนับสนุนภารกิจ
หลัก

จัดทาแผน (ฉบับร่าง)
ปฏิบัติการดิจิทัล
สานักงาน กสม
ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2565 - 2567)

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เชิงปริมาณ
มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสานักงาน กสม.ระยะ 3 ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์
P

P

P

5

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

3,728,200

51 20. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงาน กสม.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สดส.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

(ต.ค. - ธ.ค. 63)

(ม.ค. - ก.พ. 64)

(มี.ค. - เม.ย. 64)

(พ.ค. - มิ.ย. 64)

(ก.ค. - ส.ค. 64)

ขออนุมัติหลักการ
ดาเนินโครงการ
/ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่าง
รายละเอียดขอบเขต
งานจ้างฯ

ดาเนินการจัดทา
เสนอรายละเอียด
คกก.พิจารณาผลการ
ผู้รับจ้างลงนามใน
รายละเอียดขอบเขต ขอบเขตงาน โครงการฯ
ประกวดราคา
สัญญาจ้าง/
งาน โครงการฯ
ที่ได้รับ
อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการ
ส่งมอบครุภัณฑ์
ความเห็นชอบ
ประชุมและจัดทา คอมพิวเตอร์และติดตั้ง
และส่งเรื่องให้สานัก
รายงานผลการ
ตามโครงการ ฯ
บริหารกลางเพื่อ
พิจารณาพร้อม
ดาเนินการจัดซื้อจัด
ความเห็นเสนอ
จ้างตามระเบียบพัสดุ
เลขาธิการ กสม.

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เชิงปริมาณ
มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเทคโนโลยีและระบบงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์
P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

