แบบรายงานผลการปฏิบตั งิ านและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รบั การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย
และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัตติ าม
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สาคัญของคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
1 1.แผนงานการจัดทารายงานการปฏิบตั ิ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
1 ฉบับ (ตามพันธกรณี)
(สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ กพม.)

งบประมาณ
(บาท)
639,900

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ม.ค. 63)
(ม.ค.-ก.พ.63) (ก.พ.-มี.ค.63) (พ.ค.-ส.ค.63)
(ก.ย.63)
การรวบรวมและ การเสนอร่างรายงาน การจัดส่งรายงาน
วิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ คู่ขนานตามอนุสัญญา ไปยังคณะกรรมการ
จัดทารายงานคู่ขนาน CERD ต่อ กสม.
ประจาอนุสัญญาและ
ตามอนุสัญญา CERD เพือ่ พิจารณาเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี

1.1 การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
Convention on the Elimintion of All Forms of
Racial Discrimination (CERD) ณ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส (ประเภท ง)

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ:
มีรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญา CERD 1 ฉบับ

P

P

ผลการดาเนินงาน
P

การเตรียมการ
และเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการประจา
สนธิสัญญา

การขับเคลื่อสาระของ
รายงานคู่ขนานตาม
อนุสัญญา CERD
เพือ่ ให้เกิดผลที่เป็น
รูปธรรม

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

2

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
– กิจกรรมจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ทุกหน่วยงานที่จัดทาข้อเสนอแนะในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
ไม่ใช้งบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพือ่ ป้องกัน
และแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่สาคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
2 1.โครงการศึกษาวิจยั เรื่อง สิทธิชมุ ชนในการจัดสรร
ทรัพยากรน้าโดยใช้แนวทางสันติวธิ ี : กรณีศึกษา
พื้นที่ตน้ น้าของประเทศไทย
(สำนักกิจกำร กสม. กลุ่มงำนวิจัยสิทธิมนุษยชน)

งบประมาณ
(บาท)
1,297,900

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ย.62)
(ธ.ค.62)
(ม.ค.63)
(ก.พ.63)
(มี.ค.63)

ยังไม่มีการก่อหนี้ ศึกษาข้อมูลเพือ่
จัดทาร่างขอบเขต
ผูกพันธ์
งานจ้างที่ปรึกษา
(TOR) ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบพัสดุ

นาร่างขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา
(TOR) หารือกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ:
จัดทารายงานผลการศึกษาวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 ฉบับ

P

P

ขอบเขตงานจ้าง
ที่ปรึกษา (TOR)
ผ่านความเห็นชอบ
ของผู้บริหาร

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

การดาเนินกระบวน จัดจ้างที่ปรึกษาเพือ่
การจ้างที่ปรึกษา
ดาเนินการศึกษาวิจยั
ตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน
P

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

4

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

3 2.โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอด
ทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
คาสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยงข้องกับการยุตกิ ารตั้งครรภ์
(สำนักกฎหมำย กสป.2)

งบประมาณ
(บาท)
30,000

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(เม.ย.-พ.ค.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)
(บาท)
ศึกษา ค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลและ
ข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพือ่
กาหนดชื่อเรื่องและ
เค้าโครงในการจัดทา

เสนอโครงการเพือ่
ขอความเห็นชอบ/
อนุมัติให้ดาเนินการ
จัดทาข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ศึกษา ค้นคว้า
กาหนดประเด็นและ จัดทาความเห็น
รวบรวมข้อมูลและ จัดทาเนื้อหาอย่างย่อ และข้อเสนอแนะ
ข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ จัดทา
ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน
P

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

5

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

4 3.โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง ไม่ใช้งบประมาณ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอด
ทั้งการแก้ไขปรับปรุวกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
คาสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
เรื่อง โทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.63)
(ม.ค.-ก.พ.63)
(ก.พ.63)
(มี.ค.63)
ศึกษา ค้นคว้า

เสนอโครงการเพือ่

รวบรวมข้อมูลและ ขอความเห็นชอบ/

ศึกษา ค้นคว้า

กาหนดประเด็นและ จัดทาความเห็น

รวบรวมข้อมูลและ

จัดทาเนื้อหาอย่างย่อ และข้อเสนอแนะ

ข้อกฎหมาย

อนุมัติให้ดาเนินการ ข้อกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องเพือ่

จัดทาข้อเสนอแนะ

กาหนดชื่อเรื่องและ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ จัดทา
ข้อเสนอแนะ

เค้าโครงในการจัดทา
(สำนักกฎหมำย กสป.2)

ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน
P

P

P

P

P

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

6

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

5 4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อเสนอแนะ/
ความเห็น ต่อกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง "การลบประวัติอาชญากรรม
ตามร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม
พ.ศ. ...."

งบประมาณ
(บาท)
28,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(เม.ย.63)
(พ.ค.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
(ส.ค.63)
(ส.ค.-ก.ย.63)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ศึกษา รวบรวมข้อมูล เสนอโครงการเพือ่

กาหนดประเด็นและ รับฟังความเห็น

จัดทาข้อเสนอแนะ/ ปัญหาอุปสรรค

เพือ่ กาหนดประเด็น ขอความเห็นชอบ/

จัดทาร่าง

จากหน่วยงาน

ความเห็นต่อกฎหมาย เนื่องจากเกิดสถานการณ์

ปัญหาที่น่าสนใจ

ขออนุมัติดาเนินการ ข้อเสนอแนะ/

ที่เกี่ยวข้องโดย

ในการปรับปรุง

การระบาดของโรคติดต่อไวรัส

ในการจัดทา

จัดทาข้อเสนอแนะ/ ความเห็น

การจัดประชุม

กฎหมายฯ กฎ

โคโรน่า 2019 อาจส่งผลต่อ

ข้อเสนอแนะ/

ความเห็นต่อกฎหมาย ต่อกฎหมายเบือ้ งต้น เชิงปฏิบัติการหรือ

ระเบียบ หรือคาสั่ง

วิธกี ารดาเนินการรวบรวมข้อมูล

ดาเนินการโดยวิธอี ื่น เพือ่ ให้สอดคล้องต่อ และการรับฟังความคิดเห็น

ความเห็นทางกฎหมาย เพือ่ ให้สอดคล้องกับ

(สำนักกฎหมำย กสป.1)

ตามความเหมาะสม หลักสิทธิมนุษยชน

หลักสิทธิมนุษยชนฯ

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และประมวลข้อมูล เสนอคณะกรรมการ และอาจรวมถึงการใช้จา่ ย
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ งบประมาณ
เสนอต่อเลขาธิการฯ

ผลการดาเนินงาน
P

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

7

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

6 5. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ/ความเห็นต่อ
กฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
เรื่อง สิทธิของผู้ตอ้ งขังข้ามเพศ : กรณีการเข้าถึง
ฮอร์โมนและสิ่งจาเป็นต่อสุขภาวะ

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ธ.ค.62)
(ม.ค.63)
(ก.พ.-มี.ค.63)
(มี.ค.63)
(มี.ค.63)
ศึกษารวบรวมข้อมูล

จัดทาเค้าโครง

จัดประชุมเพือ่ รับฟัง สรุปผลและจัดทา

จัดทาความเห็นหรือ

เพือ่ กาหนดประเด็น

จัดทาความเห็น

ความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะในการ

ปัญหาในการศึกษา

ร่างความเห็นต่อ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ร่างกฎหมายเสนอต่อ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ

(สำนักกฎหมำย กสป.1)

ผอ.สานักกฎหมาย

ระเบียบ หรือคาสั่ง

ภายนอกและ

เพือ่ ให้สอดคล้องต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลักสิทธิมนุษยชน
เสนอไปยัง รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน
P

P

P

P

P

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

8

กลยุทธ์ที่ 2.2 : กาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญ ในการปฏิบัติงานประจาปี

- ประเด็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

9

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจ ในการเคารพสิทธิมนุษยชน
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

7 1.โครงการศึกษาวิจยั เรื่อง "การตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights
Due Diligence) และการจัดทาคู่มอื ประเมินผล
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence Handbook)
ของธุรกิจน้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้ง
รายการตรวจสอบ (Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจน้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง"

งบประมาณ
(บาท)
1,500,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ค.63)
(พ.ค.63)
(มิ.ย.63)
(มิ.ย.-ก.ย.63)
(ก.ย.63)
จัดทาร่างขอบเขต

ดาเนินกระบวนการ ประชุมร่วมกับ

ตรวจรับการจ้าง

รายงานผลโครงการ

การจ้างที่ปรึกษา

จัดซื้อจัดจ้าง

ที่ปรึกษาดาเนิน

ศึกษาวิจยั ฯ

โครงการฯ (TOR)

ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ โครงการศึกษาวิจยั ฯ โครงการศึกษาวิจยั ฯ ต่อผู้บริหาร / กสม.

ที่ปรึกษาดาเนิน

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(สำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กศป.)

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ:

P

มีร่างคู่มือ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการ
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสาหรับภาคธุรกิจน้าตาลและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

8 2.โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนให้กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ไม่ใช้งบประมาณ

(สำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

9 3.โครงการจัดทาหลักสูตรธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนสาหรับบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ไม่ใช้งบประมาณ

(สำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

10 โครงการจัดทาหลักเกณฑ์ในการสร้าง
แรงจูงใจให้กบั ธุรกิจเอกชน
ในการนาหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ไปดาเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ไม่ใช้งบประมาณ

(สำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพือ่ ให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผน การสร้างเครือข่ายและทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชน ในการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

11 1. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษา
วิจยั สิทธิมนุษยชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นสิทธิชมุ ชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา รวมถึงสิทธิประการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
(บาท)
612,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค.62) (พ.ย.62-ม.ค.63) (ก.พ.-พ.ค.63) (มิ.ย.-ก.ย.63)
(ก.ย.63)
การจัดทาแผนการนา การดาเนินการตาม การดาเนินการตาม การจัดการเสวนา

การสรุปผลโครงการ

ผลการศึกษาวิจยั

ข้อ 1 โดยนาผล

ข้อ 1 โดยนาผล

ในระดับประเทศ

เผยแพร่และขับเคลื่อน

ไปเผยแพร่และ

การศึกษาวิจยั ไป

การศึกษาวิจยั

ในประเด็นสิทธิชุมชน ผลการศึกษาวิจยั

ขับเคลื่อนทางวิชาการเผยแพร่และ

ขับเคลื่อนกับภาคี

และสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้องต่อเลขาธิการ กสม.

และสังคม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เชิงยุทธศาสตร์และ กับการพัฒนาที่มิตร

กับกลุ่มผู้มีส่วนได้

ภาคีแวดล้อมตามที่ กับสิ่งแวดล้อมและ

ส่วนเสีย

กาหนดเป็น

(กลุ่มงำนวิจัยสิทธิมนุษยชน)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ประเด็นอื่น ๆ

ผลผลิตหลัก

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 : การประสานงาน การหารือ และ
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับศูนย์ศกึ ษาและ
ประสานงาน องค์กรภาครัฐ/ปกครองส่วนท้องถิ่น/
ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม/ชุมชนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องใน 6 ภูมภิ าค

P

P

P

การนาผลการ
ศึกษาวิจัยไปเผยแพร่
ณ จ.เพชรบุรี

การนาผลการ
ศึกษาวิจัยไปเผยแพร่
ณ จ.สงขลา เชียงใหม่
และราชบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 : การนาเสนอและขับเคลื่อน
ผลการศึกษาวิจยั ในชุมชน 2 ชุมชน
กิจกรรมที่ 3 : การติดตามผลในพื้นที่ และการประชุม
กลุ่มย่อย (การสัมภาษณ์ และหารือเชิงลึก
รายประเด็น หรือรายกลุ่ม)

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค.62) (พ.ย.62-ม.ค.63) (ก.พ.-พ.ค.63) (มิ.ย.-ก.ย.63)
(ก.ย.63)
P
P
P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

กิจกรรมที่ 4 : การจัดเวทีการเสวนา/นาเสนอ
ประเด็นในระดับประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

12 2. โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา
การเข้าถึงกองทุนยุตธิ รรม
ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2558
(สำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กศป.)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)
503,900

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ม.ค. 63) (ก.พ. - มิ.ย.63)
(ก.ค.63)
(ส.ค.63)
(ส.ค. - ก.ย.63)
ประชุมเตรียมการ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สรุป วิเคราะห์ ข้อมูล จัดกิจกรรม

จัดทาข้อเสนอทาง

ระหว่างสานักงาน

พรบ.กองทุนยุตธิ รรม ทางวิชาการเกี่ยวกับ การสัมมนาวิชาการ

นโยบายและแก้ไข

กับกองทุนยุตธิ รรม

พ.ศ.2558 ในประเด็น พรบ.กองทุนยุตธิ รรม

กฎหมายในการเข้าถึง

สถาบันการศึกษา

ปัญหาทางกฎหมาย

พ.ศ.2558 ในประเด็น

กองทุนยุตธิ รรมของ

ในพื้นที่

และการบังคับใช้

ปัญหาทางกฎหมาย

ประชาชนในพื้นที่

ภาคประชาสังคม

กฎหมาย

และการบังคับใช้

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ :

หารือและออกแบบ

1.มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวน

กิจกรรมการสัมมนา

กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด

วิชาการ

กฎหมาย

ผลการดาเนินงาน

2.ได้เอกสารข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเข้าถึง
กองทุนยุตธิ รรม ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ.2558

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

P

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ :
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรูค้ วามเข้าใจ และความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบ
สอบถามทั้งหมด
3.ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ (5 ระดับ) คือ
มีสรุปผลการดาเนินงานและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

13 3. โครงการ "การจัดทารายงานสถานการณ์ ปัญหา
และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC)
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน"

งบประมาณ
(บาท)
1,197,840

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(เม.ย.-พ.ค.63)
(พ.ค.63)
(มิ.ย - ก.ค.63)
(ส.ค.63)
(ก.ย.63)
(บาท)
แต่งตั้ง

จัดการประชุม

ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล

การประชุม

รายงานผลโครงการ

คณะอนุกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/

สถานการณ์ ปัญหา

เชิงปฏิบัตกิ ารจัดทา

ต่อผู้บังคับบัญชา/

คณะทางาน

คณะทางาน

และผลกระทบ

รายงานข้อเสนอแนะ กสม.

ที่เกี่ยวข้อง

จากโครงการพัฒนา

ในการส่งเสริมและ

ระเบียเศรษฐกิจ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ภาคตะวันออก

หรือการสัมมนารับฟัง

(สำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กพค.)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ความคิดเห็นในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
มีร่างรายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC)
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน จานวน 1 ฉบับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) และ
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

P
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กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิน่ เป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อการส่งเสริม สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหา การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และการจัดทาคู่มอื ประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกิจน้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง”
มีเป้าหมายการดาเนินงานที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ กสม. จานวน 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (กลยุทธ์ที่ 2.3) และยุทธศาสตร์ที่ 3 (กลยุทธ์ที่ 3.2)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์ในการทางานและ พัฒนาศักยภาพขององค์กร
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

14 1. แผนงานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลก
ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(Global Alliance of National Human Rights
Institutions : GANHRI)

งบประมาณ
(บาท)
910,900

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(ม.ค.63)
(ม.ค.-ก.พ.63) (ก.พ.-มี.ค.63) (พ.ค.-ก.ย.63)
(ก.ย.63)
(บาท)
ประสานงานผู้จดั
เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ
เข้าร่วมและแสดง จัดทาสรุปผลประชุม
2,000
เพือ่ ทราบ
กาหนดการ
ที่แน่นอน

งบประมาณและ

ด้านสารัตถะ/ท่าที

บทบาทเพือ่ แสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

ประเด็น logistics/ และเอกสารประกอบ ถึงการมีส่วนร่วม
technology ต่างๆ การประชุม

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ที่เป็นประโยชน์

ในที่ประชุม

(สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ กรป.1)

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
มีการเข้าร่วมประชุมและแสดงบทบาทต่อที่ประชุม
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน
1.1 การเข้าร่วมประชุมประจาปีของกรอบความร่วมมือ

P

P

P

เครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน
ผ่านระบบประชุมทางไกล (ถ้ามี)
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

15 2. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติภมู ภิ าคเอเชีย -แปซิฟิก (APF)

งบประมาณ
(บาท)
952,400

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(บาท)
เข้าร่วมและแสดง จัดทาสรุปผลประชุม
149,874.59 ประสานงานผู้จดั เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ
เพือ่ ทราบ
กาหนดการ
ที่แน่นอน

(สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ)

งบประมาณและ

ด้านสารัตถะ/ท่าที

(ก.ค.63)
2.1 การประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง Senior Executive

162,400

บทบาทเพือ่ แสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

ประเด็น logistics/ และเอกสารประกอบ ถึงการมีส่วนร่วม
technology ต่างๆ การประชุม

ผลการดาเนินงาน
(ก.ค.-ส.ค.63)
(ส.ค.63)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ที่เป็นประโยชน์

ในที่ประชุม

(ก.ย.63)

(ก.ย.63)

P

Officer: SEO ของ APF ครั้งที่ 8 ต่อจากการประชุมประจาปี
APF ครั้งที่ 25
2.2 การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมิน

172,900

149,874.59

(พ.ย.62)

(ธ.ค.62)

(ม.ค.63)

(ก.พ.63)

(มี.ค.63)

P

P

P

P

P

สถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี2563
ระหว่างวันที่ 19-23 ม.ค. 63 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

16 3. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ South East Asia National
Human Rights Institutions Forum (SEANF)

งบประมาณ
(บาท)
1,649,900

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(บาท)
คณะผู้แทนเข้าร่วม จัดทารายงานสรุป
293,255.45 ประสานงานผู้จดั ขออนุมัติองค์ประกอบเตรียมการ
เพือ่ ทราบ
กาหนดการ
ที่แน่นอน

(สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ)

คณะผู้แทนที่เข้าร่วม ด้านสารัตถะและ

การประชุมและแสดง ผลการประชุม

การประชุม/

เอกสารประกอบ

บทบาท มีส่วนร่วม

เสนอต่อประธาน กสม.

งบประมาณและ

การประชุม

ใรที่ประชุม

หรือ กสม. หรือ

การจัดการที่เกี่ยวกับ

ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

เลขาธิการ กสม.

การเดินทางของ

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :

คณะผู้แทนที่เข้าร่วม

มีการเข้าร่วมประชุมและแสดงบทบาทต่อที่ประชุม
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

(ก.ย.62)
3.1 การเข้าร่วมการประชุม (SEANF) ประจาปี ครั้งที่ 16

320,600

293,255.45

P

ผลการดาเนินงาน
(ก.ย-ต.ค.62) (ก.ย-ต.ค.62)
P

P

(ต.ค.62)

(ต.ค.-พ.ย.62)

P

P

ระหว่างวันที่ 20-25 ต.ค. 62
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

17 4. แผนงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
(สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ กพม.)

งบประมาณ
(บาท)
148,500

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(ต.ค. 62)
(พ.ย. 62)
(พ.ย. 62)
(ธ.ค. 62)
(ม.ค. 63)
(บาท)
ขับเคลื่อนผล
82,379.61 รวบรวมข้อมูลและ มีเอกสารเตรียมการ เข้าร่วมการประชุม จัดทาสรุป
จัดทาเอกสาร

ในการเข้าร่วม

ผลการประชุม

ประกอบการประชุม การประชุมโดยหารือ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

การประชุมไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับหน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
P

P

P

P

P
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

18 5. แผนงานในกรอบความร่วมมือทาง
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างคณะกรรมาธิการของ
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)
กับสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

งบประมาณ
(บาท)
381,256

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(บาท)
คณะผู้แทนเข้าร่วม จัดทารายงานสรุป
103,456.02 ประสานงานผู้จดั ขออนุมัติองค์ประกอบเตรียมการ
เพือ่ ทราบ
กาหนดการ
ที่แน่นอน

คณะผู้แทนที่เข้าร่วม ด้านสารัตถะและ

การประชุมและแสดง ผลการประชุม

การประชุม/

เอกสารประกอบ

บทบาท มีส่วนร่วม

เสนอต่อประธาน กสม.

งบประมาณและ

การประชุม

ใรที่ประชุม

หรือ กสม. หรือ

การจัดการที่เกี่ยวกับ

(สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

เลขาธิการ กสม.

การเดินทางของ

ตัวชี้วัด

คณะผู้แทนที่เข้าร่วม

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
มีการเข้าร่วมประชุมและแสดงบทบาทต่อที่ประชุม
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

(ต.ค.-พ.ย.62)

5.1 การประชุมความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนที่จดั โดย

ผลการดาเนินงาน
(ต.ค.-พ.ย.62) (ต.ค.-พ.ย.62)

(พ.ย.62)

(ธ.ค.62-พ.ค.63)

คณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(AICHR) และกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมาเลเซีย จานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการทาให้ ผู้จัดประชุมสนับสนุน
สิทธิในการพัฒนาเกิดผลในทางปฏิบัติ เพือ่ เสริมสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

P

P

P

P

P
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ประชาคมอาเซียน (ตามข้อ 35-37 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน
อาเซียน ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย.62) ณ กรุงจาการ์ตา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 1 คน
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ลาดับ
ที่

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน
(ธ.ค.62)
(ธ.ค.62)
(ธ.ค.62)
(ธ.ค.62)
(ธ.ค.62)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

- ครั้งที่ 2 การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยเสรีภาพ

84,800

66,798.12

P

P

P

P

P

67,500

36,657.90

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62-มี.ค.63)

P

P

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และข้อมูลข่าวสาร
ในอาเซียน (ข้อ 23 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน หรือ
AICHR Consultation on Freedom of Opinion,Expression
and Information in ASEAN ระหว่างวันที่ 7-10 ธ.ค.62
ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ครั้งที่ 3 การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติ
ตามข้อ 22 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่เกี่ยวกับ
เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ (Freedom of
Religion and Believe - FoRB) ระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค.62
ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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19 6. โครงการ "การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของ SEANF
เพื่อการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs)
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการศึกษา
ดูงานในประเทศไทย

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

460,000

(สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ)

ผลการดาเนินงาน

ขอยกเลิกโครงการ
(ตามมติ ที่ประชุม กสม.บริหาร ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ค. 2563)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
รวมทัง้ ผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต ้องและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผน ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ สิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย
และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

20 1. โครงการจัดทา "วารสารกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน"

งบประมาณ
(บาท)
600,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ม.ค.-ก.พ.63)
(มี.ค.63)
(เม.ย.63)
(พ.ค.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
กาหนดแผน

สรุปผลการประชุม/ จัดประชุม/อนุมัติ

การดาเนินงาน/

สัมมนา สรุป

การจ้าง (ฉบับที่ 1)

ประสานผู้สนใจเขียน ข้อเสนอแนะของ กสม.
(สำนักกฎหมำย กลุ่มงำนนิติกำร)

บทความเพือ่ เขียน

และสรุปงานวิจยั

และแก้ไข (ฉบับที่ 1) ที่น่าสนใจ/ตรวจสอบ
การส่งบทความ
เนื้อหา (ฉบับที่ 1)

ดาเนินการจัดพิมพ์
วารสาร/จัดส่งวารสาร
ฉบับสมบูรณ์ให้ผู้เขียน
บทความและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและ
ประสานการนาวารสาร
ฉบับสมบูรณ์ลงเว็บไซต์
สานักงาน กสม.(ฉบับที่
1)/กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน/ประสาน
ผู้สนใจเขียนบทความ
เพื่อเขียนและแก้ไข
(ฉบับที2่ )

จัดประชุม/จัดส่ง

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เนื่องจากได้รับการจัดสรร

วารสารฉบับสมบูรณ์ งบประมาณจาก พรบ.
ให้ผู้เขียนบทความและ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2563 ในเดือนมีนาคม
และประสานการนา

จึงทาให้การดาเนินการในการ

งานสารฉบับสมบูรณ์ จัดพิมพ์วารสารไม่เป็นไปตาม
ลงเว็บไซต์สานักงาน ที่เป้าหมายกาหนดไว้เดิม
กสม. (ฉบับที2่ )

ผลการดาเนินงาน
P

P

P

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

21 2.โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้

งบประมาณ
(บาท)
573,000

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(ม.ค.63)
(ม.ค.63)
(ม.ค.-มิ.ย.63)* (ก.ค.-ส.ค.63)*
(ก.ย.63)
(บาท)
เสนอโครงการต่อ ดาเนินโครงการ
จัดทารายงานสรุป เสนอ
195,001 จัดทาแผน
การปฏิบัติงานและ เลขาธิการ กสม.

ฝึกอบรม

(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ

การเบิกจ่าย

เพือ่ พิจารณาอนุมัติ จานวน 2 รุ่น

เกี่บวกับสิทธิมนุษยชนในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนใต้ )

งบประมาณ

โครงการ

(สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เนื่องจาก พ.ร.บ.งบประมาณ

โครงการ

ต่อ กสม.

ปี 63 ล่าช้ากว่ากาหนด

1.ระดับผู้บังคับบัญชา

จึงทาให้การดาเนินการจัดการ

(ม.ค.63)

มีปัญหา เช่น การประสาน
หน่วยงานผู้เข้าร่วมอบรม
สถานที่ในการจัดการอบรม
รวมตลอดทั้งการติดต่อ
ประสานงานกับวิทยากร
ผู้ดาเนินการอบรม
ปัญหาภายใน
การสื่อสารระหว่างส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องยังคงคลาดเคลื่อน
ในข้อมูลที่ถูกต้อง การวาง
แผนงานยังขาดความชัดเจน
ในข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการเตรียมการที่ดี
ควรวางรอบระยะเวลา
การดาเนินการร่วมกันให้
แน่นอน ลดขั้นตอนในการ
สื่สารเพือ่ เพิม่ ความรวดเร็ว
และความมีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานมากยิง่ ขึ้น

(มิ.ย.63)*

กาหนด 5 ระดับ คือ
1.จัดทาแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.เสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. เพือ่ พิจารณา
อนุมัติโครงการ
3.ดาเนินการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติงาน
4.จัดทารายงานสรุปผลการจัดการฝึกอบรม
5.รายงานผลการดาเนินการ ต่อ กสม.

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนัก
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75

ผลการดาเนินงาน
1.อบรมเจ้าหน้าที่ฝา่ ยความมั่นคง ระดับผู้บงั คับบัญชา
จานวน 30 คน

P

P

2.อบรมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายความมั่นคง ระดับผู้ปฏิบตั ิ
จานวน 70 คน

P

P

ปัญหาภายนอก

ผลการดาเนิน

2.ระดับผู้ปฏิบัติ

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

*หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากหลายปัจจัยที่มอี าจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเหตุสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

27

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

22 3. โครงการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา
ในสังคมไทย
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเผยแพร่
และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา
(Human Rights Education) ในสังคมไทย"
(เปิดตัวหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและคู่มอื การจัด
การเรียนรู้สทิ ธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)

งบประมาณ
(บาท)
208,420

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(ธ.ค. 62)
(ธ.ค. 62)
(ม.ค. 63)
(ม.ค. 63)
(ก.พ. 63)
(บาท)
ดาเนินการ
สรุปผล
208,420 กาหนดแผนงาน จัดทาโครงการ
จัดเตรียม

(พลางก่อน งบปี 62
300,000 คืนเงิน

จัดกิจกรรม

และเสนอขอ

ความพร้อมใน

อนุมัติโครงการ

การดาเนิน

และประเมินผล

กิจกรรม

การจัดกิจกรรม

คงเหลือ 91,580)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

การจัดกิจกรรม

(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กกส.)

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :

P

P

P

P

P

มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 250 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

23 4. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล
10 ธันวาคม ประจาปี 2562
(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กสส.)

งบประมาณ
(บาท)
2,113,800

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(ก.ย.62)
(ต.ค.62)
(ธ.ค.62)
(ก.พ.63)
(ม.ค.63)
(บาท)
2,073,990 กาหนดแผนงาน จัดทาโครงการและ จัดเตรียมความพร้อม ดาเนินการจัดกิจกรรม สรุปผล

(พลางก่อน งบปี 62

เสนอขออนุมัติ

250,000 คืนเงิน

ในการดาเนินกิจกรรม

การจัดกิจกรรมและ

โครงการ

ประเมินผล

คงเหลือ 386,200)

การจัดกิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ:

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

P

P

P

P

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวนไม่น้อยกว่า 400 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

24 5. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มผี ลงาน
ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563
(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน)

งบประมาณ
(บาท)
398,000

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(มิ.ย.62)
(ก.ค.62)
(ส.ค.62)
(ก.ย.62)
(ก.พ.63)
(บาท)
จัดเตรียมความพร้อม ดาเนินการจัดกิจกรรม สรุปผล
398,000 เสนอตั้งคณะทางาน กาหนดเนื้อหา

(พลางก่อน งบปี 62

ในการดาเนินงาน

การจัดกิจกรรมและ

400,000 คืนเงิน

ประเมินผล

คงเหลือ 2,000)

การจัดกิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ:

ในการดาเนินกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

P

P

P

P

มีผู้ได้รับรางวัลตามเกณฑ์ที่กาหนด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

25 6. โครงการเสริมสร้างความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง
(Human Rights Executive Program)

งบประมาณ
(บาท)
4,900,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ค. 63)
(มิ.ย.63)
(ก.ค. 63)
(ส.ค. 63)
(ส.ค. 63)
ศึกษาข้อมูลเพือ่

จัดทาแผนงาน

จัดทาโครงการ

จัดทา TOR จัดจ้าง ดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
อาจจะมีการยกเลิกโครงการ

เตรียมดาเนินการ

กระบวนการ

เนื่องจากสถานการณ์

โครงการ

จัดซื้อจัดจ้าง

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กสส.)

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ:
ผู้เข้าร่วมโครงการจากเครือข่ายสิทธิมนุษยชน
ไม่น้อยกว่า 70 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

26 7. โครงการแข่งขันโต้วาทีสทิ ธิมนุษยชน
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน)

งบประมาณ
(บาท)
300,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ค. 63)
(มิ.ย.63)
(ก.ค. 63)
(ส.ค. 63)
(ก.ย. 63)
กาหนดแผนงาน

จัดทาโครงการและ จัดเตรียมความพร้อม ดาเนินการจัดกิจกรรม สรุปผล
เสนอขออนุมัติ

ในการดาเนินกิจกรรม

โครงการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
อาจจะมีการยกเลิกโครงการ

การจัดกิจกรรมและ เนื่องจากสถานการณ์
ประเมินผล

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

การจัดกิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ:
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

27 8. โครงการพัฒนาและจัดทาคู่มอื วิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กสส.)

งบประมาณ
(บาท)
500,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ค. 63)
(มิ.ย.63)
(ก.ค. 63)
(ส.ค. 63)
(ก.ย. 63)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดทาแผน

ดาเนินการประชุม

เสนอโครงการต่อ

ดาเนินการจัดทาคู่มือ จัดทาสรุป

อาจจะมีการยกเลิกโครงการ

การปฏิบัติงาน

หารือเพือ่ รวบรวม

เลขาธิการ กสม.

วิทยากรกระบวนการ ผลการดาเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์

ข้อมูลจากทุกฝ่าย

เพือ่ พิจารณาอนุมัติ ด้านสิทธิมนุษยชน

ที่เกี่ยวข้อง

โครงการและ

ต่อผู้บริหารและ กสม. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ:
ได้คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน 1 ฉบับ
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

28 9. โครงการพัฒนาและจัดทาแนวทางการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับระดับอุดมศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
700,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ค. 63)
(มิ.ย.63)
(ก.ค. 63)
(ส.ค. 63)
(ก.ย. 63)
จัดทา

เสนอโครงการ

ดาเนินการประชุม

แผนการปฏิบัติงาน ต่อเลขาธิการ กสม. หารือเพือ่ จัดทา
เพือ่ พิจารณาอนุมัติ แนวทางการเรียนรู้

(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน)

ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดทาแนวทางและ

สรุปผล

อาจจะมีการยกเลิกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

การจัดกิจกรรม

เนื่องจากสถานการณ์

การจัดการเรียนรู้

โครงการและ

สิทธิมนุษยชนศึกษา สิทธิมนุษยชนศึกษา

งบประมาณ

สาหรับอุดมศึกษา

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

สาหรับอุดมศึกษา

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ:
มีแนวทางการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
สาหรับอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบโดยครอบคลุมหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นวิชาสิทธิมนุษยชน
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

29 10. โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมภิ าค
(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน)

งบประมาณ
(บาท)
6,806,750

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(บาท)
2,035,747.09 วางแผน รวบรวม เสนอโครงการต่อ เตรียมการจัดโครงการ ดาเนินการจัดโครงการจัดทารายงานสรุปผล
ข้อมูลและจัดทา

เลขาธิการ กสม.

การจัดโครงการฯ

โครงการฯ และ

เพือ่ พิจารณาอนุมัติ

เสนอต่อเลขาธิการ

รายละเอียดกิจกรรม โครงการฯ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กสม.

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ:
มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจานวนกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ:
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
3.ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ (5ระดับ) คือ มีการ
สรุปผลการดาเนินงานและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารวิทยากร
กระบวนการ (Training of Trainers)
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อนาคู่มอื การจัด
การเรียนรู้สทิ ธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้

(พ.ย.62)

(ธ.ค.62)

P

P

(เม.ย.-พ.ค.63) (พ.ค.-มิ.ย.63)
กิจกรรมที่ 2 เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจยืนเคียงข้าง
สิทธิมนุษยชน

ผลการดาเนินงาน
(ม.ค.63)
(ม.ค.-มี.ค.63)

(เม.ย.63)

P

P

P

(มิ.ย.-ก.ค.63)

(ก.ค.-ส.ค.63)

(ก.ย. 63)

P
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กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนอง ต่อปัญหาและสถานการณ์ สิทธิมนุษยชนที่สาคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

30 1. โครงการจัดเวทีและลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น
และข้อมูลสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนเพื่อประกอบ
การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
(สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน)

งบประมาณ
(บาท)
96,000

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(ม.ค.-ก.พ 63) (ก.พ.-มี.ค.)
(ส.ค. 63)
(ก.ย. 63)
(ก.ย. 63)
(บาท)
จัดทาแผน

กาหนดประเด็น

จัดกิจกรรมรับฟัง

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

อาจต้องปรับรูปแบบ
ประเมินผลการจัด การจัดกิจกรรมการรับฟัง
กิจกรรมรับฟังข้อมูล ข้อมูลและความเห็น ฯ
หรือความเห็น
คามความเหมาะสมของ
(Wrap up)
สถานการณ์ขณะนั้น

จัดทาเอกสารประมวล จัดทากิจกรรม

การดาเนินการจัดทา คาถามเพือ่ ขอข้อมูล ข้อมูลและความเห็น ข้อมูลหรือความเห็น
รายงานผล

และความเห็นเพิม่ เติม (จัดเวที/ประชุมย่อย ที่ได้จากกิจกรรมรับฟัง

การประเมิน

จากภาคประชาชน

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ฯลฯ) ข้อมูลหรือความเห็น

สถานการณ์

NGO หน่วยงานรัฐ

จาแนกตามประเด็น ต่าง ๆ ที่เห็นว่าควร

ด้านสิทธิมนุษยชน

จาแนกตามประเด็น หรือหัวข้อสิทธิฯ

นามาใช้ประกอบการ เพือ่ การพัฒนา

ของประเทศไทย

หรือกลุ่มประเด็น

จัดทารายงานผล

การดาเนินการ

ประจาปี 2563

การประเมิน

ในรอบถัดไป

รายประเด็น

สถานการณ์ฯ

สิทธิมนุษยชนหรือ
กลุ่มประเด็น

ผลการดาเนินงาน
P
กสม.ด้านบริหาร ครั้งที่
9/2563 เมื่อวันอังคารที่
25 ก.พ.63 มีมติรับทราบ
และเห็นชอบแผน
การดาเนินการจัดทา
รายงานผลการประเมินฯ
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
เมื่อวันพุธที่ 26 ก.พ.63
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กลยุทธ์ที่ 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูล ด้านสิทธิมนุษยชน
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

31 1. โครงการจ้างออกแบบหอจดหมายเหตุ
สิทธิมนุษยชน
(สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน)
รหัสกิจกรรม 62M1-11301 ของบ 1,000,000 บาท

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
มีแบบหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชนจานวน 1 ฉบับ
ที่สามารถนาไปดาเนินการปรับปรุงสถานที่ได้
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
มีการออกแบบหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชนทั้งในส่วน

งบประมาณ
(บาท)
–
(รอการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม
หากมีงบประมาณ
คงเหลือ)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ส.ค.63)
(พ.ค.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ก.ค.63)
(ก.ค.63)
(ก.ย.63)
ดาเนินการศึกษา

ติดต่อประสาน

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ขออนุมัติในหลักการ ดาเนินการจัดทาร่าง ดาเนินการตาม

แนวทาง และตัวอย่าง งานริษัทต่าง ๆ เพือ่ โครงการต่อเลขาธิการ ขอบเขตของงาน และ กระบวนการจัดจ้าง
จากหอจดหมายเหตุ นาเสนอแนวคิดและ กสม.เพือ่ พิจารณา เสนอเลขาธิการฯ
ตามระเบียบพัสดุและ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อ รูปแบบดาเนินงาน อนุมัติ
อนุมตั ิ
ทาสัญญาจ้าง
ใช้ในการออกแบบ
หอจดหมายเหตุ

ผลการดาเนินงาน

จัดแสดงและห้องปฏิบัติงานจดหมายเหตุของเจ้าหน้าที่
ที่เป็นไปตามหลักวิชาชีพจดหมายเหตุและ
เป็นไปตามมาตราฐานสากล
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กลยุทธ์ที่ 4.4 : พัฒนาการสื่อสารองค์กร/ การประชาสัมพันธ์
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

32 1. โครงการจัดทารายงานประมวลผลข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3

งบประมาณ
(บาท)
130,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(เม.ย.63)
(พ.ค.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ก.ค.63)
(ก.ค.63)
(ส.ค.-ก.ย.63)
กาหนดและเสนอ

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยว ศึกษารายงานผล

จัดทาร่างรายงาน

จัดทารูปเล่มรายงาน

โครงการเพือ่

กับรายงานผล

การตรวจสอบ/

ประมวลผล

ประมวลผลฯ โดย

ขอความเห็นชอบ/

การตรวจสอบ/

ข้อเสนอแนะวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะมาตรการ กาหนดขอบเขต

อนุมัติให้ดาเนินการ ข้อเสนอแนะของ

และสังเคราะห์เนื้อหา หรือแนวทางในการ

สัญญาจ้างและจัดจ้าง

ต่อ กสม.

สาหรับจัดทารายงาน แก้ไขปรับปรุง

ผู้รับจ้างพิมพ์รายงาน

กสม. ชุดที่ 3

ประมวลผล

(สำนักกฎหมำย กลุ่มงำนเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย2)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประมวลผลข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะมาตรการ หรือคาสั่งใด ๆ ของ

มาตรการหรือแนวทาง

หรือแนวทางในการ

ในการแก้ไขปรับปรุง

กสม. ชุดที่ 3

แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

กฎหมาย กฎ ระเบียบ

กฎ ระเบียบ หรือ

หรือคาสั่งใดๆ ของ กสม.

คาสั่งใดๆ ของ กสม.

ชุดที่ 3 และเผยแพร่

ชุดที่ 3

แก่หน่วยงานและ
ประชาชนผู้สนใจ

ผลการดาเนินงาน
P
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

33 2. โครงการผลิตสื่อดิจทิ ลั ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ผ่านสื่อออนไลน์

งบประมาณ
(บาท)
1,700,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(เม.ย.63)
(พ.ค.63)
(มิ.ย.63)
(ก.ค.–ส.ค. 63)
(ก.ย.63)
วางแผน
การดาเนินงาน

ขออนุมัติโครงการ
และจัดจ้าง

ดาเนินการจัดจ้าง
และผลิตสื่อ

(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กสอ.)
ออกแบบเนื้อหาและจัดจ้างผลิต Motion Graphic หรือ
วีดิทัศน์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

1.เผยแพร่สื่อดิจทิ ัล
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ผ่านสื่อออนไลน์
2.สรุปผลโตรงการ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
ตามมติที่ประชุม กสม.บริหาร
ครั้งที่ 14/2563
เมื่อวันอังคารที่ 31 มี.ค. 2563

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
จานวนสื่อดิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่เผยแพร่
สู่สาธารณะชนผ่านสื่อออนไลน์ จานวน 3 เรื่อง

ผลิตสื่อ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
ประชาชน นิสิต นักศึกษา และเครือข่ายของ กสม.
ได้รับการส่งเสริมความรู้และความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชน
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

34 3. โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน
ด้านสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
(บาท)
300,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(เม.ย.63)
(พ.ค.63)
(มิ.ย.63)
(ก.ค.–ส.ค. 63)
(ก.ย.63)
วางแผน
การดาเนินงาน

ขออนุมัติโครงการ

ดาเนินกิจกรรม

(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กสอ.)
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สื่อข่าว
2. นาผู้สื่อข่าวลงพืน้ ที่ทาข่าวและพบปะกับผู้มี
ส่วนได้เสียในประเด็นข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน

ดาเนินกิจกรรม
และสรุปผล
การดาเนินงาน

1.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
ตามมติที่ประชุม กสม.บริหาร
ครั้งที่ 14/2563
เมื่อวันอังคารที่ 31 มี.ค. 2563
2.ปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
1. จานวนผู้สื่อข่าวที่ร่วมเป็นเครือข่ายสื่อมวลชน
ด้านสิทธิมนุษยชนของสานักงานฯ
2. จานวนข่าวด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการเผยแพร่

ดาเนินกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
1.ผู้สื่อข่าวที่ร่วมเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนด้าน
สิทธิมนุษยชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนมากขึ้น
2.เครือข่ายสื่อมวลชนด้านสิทธิมนุษยชนมีการผลิตและ
เผยแพร่ข่าวที่ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสู่สังคม
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

35 4. โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณ
(บาท)
2,300,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(เม.ย.63)
(พ.ค.63)
(มิ.ย.63)
(ก.ค.–ส.ค. 63)
(ก.ย.63)
วางแผน
การดาเนินงาน

ขออนุมัติโครงการ

ดาเนินกิจกรรม

(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กสอ.)
1.การผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของ
กสม. ในพืน้ ที่สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อออนไลน์
สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์
2.การจัดเสวนาส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (ดาเนินการ
เสวนาออนไลน์) ในประเด็นการถอดบทเรียนผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3.การจัดแถลงข่าว (อาจพิจารณาดาเนินการผ่านช่องทางออนไลน์)
เนื่องในวันสถาปนาองค์กร 13 กรกฎาคม 2563

ดาเนินกิจกรรม
และสรุปผล
การดาเนินงาน

1.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
ตามมติที่ประชุม กสม.บริหาร
ครั้งที่ 14/2563
เมื่อวันอังคารที่ 31 มี.ค. 2563

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
1. จานวนรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และ
ผลการดาเนินงานของ กสม.
2.จานวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนอันเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
และผลการดาเนินงานของ กสม.

ดาเนินกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่มีคุณค่าในเชิงประเด็นที่ก่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
อันสืบเนื่องจากบทบาทหน้าที่และผลการดาเนินงานของ กสม.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.1 : ปรับปรุงกระบวนการทางาน ในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

36 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต่อระเบียบและข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

งบประมาณ
(บาท)
300,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ก.พ.-มี.ค.63) (มี.ค.-เม.ย.63) (เม.ย.-พ.ค.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
กาหนดแผน
การดาเนินงาน

จัดทาหนังสือรับฟัง
ความเห็นเบือ้ งต้น
จากสานัก/หน่วย
ภายในสานักงาน
กสม.

รวบรวมความเห็น
และจัดทาเอกสาร
ประกอบการจัด
โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดประชุม
สรุปผลการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่เพือ่ รับฟัง
ความคิดเห็น

(สำนักกฎหมำย กลุ่มงำนนิติกร)

ผลการดาเนินงาน
P

P
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กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

37 1. โครงการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร

งบประมาณ
(บาท)
460,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-เม.ย.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
(ก.ย.63)
กาหนดแผน

จัดทาร่างหลักเกณฑ์ จัดทาร่างรายละเอียด ขออนุมัติดาเนิน

การดาเนินงาน

ระบบการบริหาร
จัดการเอกสาร

(สำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนบริหำรทัว่ ไป)

โครงการจัดอบรม ผลการดาเนินการ
เพือ่ เสริมสร้าง
ตามโครงการ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ต่อเลขาธิการ กสม.
การบริหารจัดการ
เอกสาร

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
อาจส่งผลต่อการดาเนิน
โครงการดังกล่าว

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรของสานักงาน กสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดการเอกสารทั้งทางตรงและทางอ้อม จานวน 65 คน

โครงการจัดอบรม
เพือ่ เสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ
เอกสาร

สรุปและรายงาน

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

อยูร่ ะหว่างการจัดทา
ร่างหลักเกณฑ์
ระบบการบริหาร
จัดการเอกสาร

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
บุคลากรของสานักงาน กสม. ได้รับการพัฒนาและนาความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร
ของสานักงาน กสม.

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

43

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

38 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “อานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง”

งบประมาณ
(บาท)
60,000

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(เม.ย.-พ.ค.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)
(บาท)
กาหนดแผน
การดาเนินงาน

(สำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัสดุ)

ขออนุมัติจดั ดาเนิน ดาเนินการ
โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม
และประสาน
การเตรียมการ

สรุปผลและรายงาน
ผลการดาเนินการ
ตามโครงการ
ต่อเลขาธิการ กสม.

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
อาจส่งผลต่อการดาเนิน
โครงการดังกล่าว

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรของสานักงาน กสม. สามารถเข้ารับการฝึกอบรม
ได้จานวนไม่น้อยกว่า 150 คน

จัดทาร่างรายละเอียด
โครงการ ตางราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
กาหนดแผน
การดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
อานาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
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ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

39 3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ ภารกิจของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ
(บาท)
168,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
(ก.ย.63)
ดาเนินการจัดโครงการ
รวบรวมข้อมูลและ จัดทาข้อเสนอโครงการ 1.เสนอขออนุมัติ
เพื่อของบประมาณ โครงการ
ความจาเป็น
ในการจัดทาโครงการ กาหนดหลักสูตร
2.ติดต่อวิทยากร
โครงการ
สถานที่ และจัดเตรียม
เอกสารต่าง ๆ

(สำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล)

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ส่งผลต่อการจัดหาสถานที่
ในการดาเนินการจัดโครงการ
ดังกล่าวค่อนข้างยาก

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
บุคลากรของสานักงาน กสม. ที่เข้าร่วมโครงการฯ
มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเมินผลโครงการ
และรายงานผลการ
ดาเนอนการ
ตามโครงการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

P
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ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
40 4. โครงการจัดทาแผนอัตรากาลังของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(สำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล)

งบประมาณ
(บาท)
300,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
(ก.ย.63)
รวบรวมข้อมูลและ จัดทาข้อเสนอโครงการ 1.เสนอขออนุมัติ
เพื่อของบประมาณ โครงการ
ความจาเป็น
ในการจัดทาโครงการ กาหนดหลักสูตร
2.จัดทา TOR
โครงการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ดาเนินการจัดโครงการ ประเมินผลโครงการ
และรายงานผลการ
ดาเนอนการ
ตามโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
P

P

บุคลากรได้รับการจัดการตาม FTE มากกว่าร้อยละ 70
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
41 5. โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม่สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(สำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร)

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรใหม่ของสานักงาน กสม. สามารถเข้ารับการฝึกอบรม
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรใหม่ทั้งหมด
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
บุคลากรใหม่ของสานักงาน กสม. มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการปฏิบัติราชการและสามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้

งบประมาณ
(บาท)
728,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ย.-ธ.ค.62) (ม.ค.-ก.พ.63) (มี.ค.-พ.ค.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)
ศึกษาทบทวน และ 1.จัดทาแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตร
ประมวลผล
การดาเนินการจัดฝึก ฝึกอบรม เสนอ
อบรมบุคลากรใหม่ เลขาธิการ กสม.
ที่ผ่านมาและศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร 2.เสนอกรอบ
ฝึกอบรมของหน่วยงานโครงสร้างหลักสูตร
ภายนอกทั้งภาครัฐ ฝึกอบรมเข้าสู่
และองค์กรอิสระ เพื่อ วาระการประชุม
เทียบเคียงเนื้อหา
คณะกรรมการบริหาร
และวิธกี ารฝึกอบรม สานักงาน กสม.

ปรับแก้กรอบ
โครงสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมและ
ดาเนินการ
ตามความเห็นและ
ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการบริหาร
สานักงาน กสม.

1.เสนอกรอบ
โครงสร้างหลักสูตร
ที่ปรับแก้แล้ว
ต่อคณะกรรมการ
บริหาร สานักงาน กสม.

สรุปผลและรายงาน
ผลการดาเนินการ
ตามโครงการ
ต่อเลขาธิการ กสม.

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
อาจส่งผลต่อการดาเนิน
โครงการดังกล่าว

2.ขออนุมตั จิ ดั ดาเนิน
โครงการฝึกอบรมและ
ประสานการเตรียมการ
3.ดาเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม

ผลการดาเนินงาน
P

P

อยูร่ ะหว่างปรับแก้
กรอบโครงสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรม
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

42 6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่
รุ่นที่ 2

งบประมาณ
(บาท)
1,209,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ม.ค.-ก.พ.63) (มี.ค.-เม.ย.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ส.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)
กาหนดแผน
การดาเนินงาน

(สำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร)

จัดทาร่างรายละเอียด
โครงการ ตางราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

สรุปผลและรายงาน
ผลการดาเนินการ
ตามโครงการ
ต่อเลขาธิการ กสม.

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
อาจส่งผลต่อการดาเนิน
โครงการดังกล่าว

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถเข้ารับ
การฝึกอบรมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

ขออนุมัติจดั ดาเนิน ดาเนินการ
โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม
และประสาน
การเตรียมการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

P

อยูร่ ะหว่างจัดทา
รายละเอียดตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในฐานะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
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ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

43 7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง

งบประมาณ
(บาท)
544,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(มี.ค.63)
(เม.ย.63)
(พ.ค.63)
(พ.ค.-มิ.ย.63)
(ก.ค.63)
กาหนดแผน
การดาเนินงาน

(สำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร)

จัดทาร่างรายละเอียด
โครงการ ตางราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
บุคลากรของสานักงาน กสม. ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมายปกครองที่จาเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

สรุปผลและรายงาน
ผลการดาเนินการ
ตามโครงการ
ต่อเลขาธิการ กสม.

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
อาจส่งผลต่อการดาเนิน
โครงการดังกล่าว

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรของสานักงาน กสม. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้
จานวนไม่น้อยกว่า 50 คน

ขออนุมัติจดั ดาเนิน ดาเนินการ
โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม
และประสาน
การเตรียมการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

อยู่ระหว่างประสาน
รายละเอียดกับ
สถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางปกครอง
มูลนิธวิ จิ ยั และพัฒนา
กระบวนการยุตธิ รรม
ทางปกครอง
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44 8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายกับ
การคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคธุรกิจ

งบประมาณ
(บาท)
76,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(เม.ย.63)
(พ.ค.63)
(พ.ค.63)
(พ.ค.-มิ.ย.63)
(ก.ค.63)
กาหนดแผน
การดาเนินงาน

(สำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร)

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย
ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ตามแนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้อย่างเหมาะสม
และมีมาตรฐานสากล

ขออนุมัติจดั ดาเนิน ดาเนินการ
โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม
และประสาน
การเตรียมการ

สรุปผลและรายงาน
ผลการดาเนินการ
ตามโครงการ
ต่อเลขาธิการ กสม.

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
อาจส่งผลต่อการดาเนิน
โครงการดังกล่าว

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรของสานักงาน กสม. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้
จานวนไม่น้อยกว่า 35 คน

จัดทาร่างรายละเอียด
โครงการ ตางราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

อยู่ระหว่างประสาน
รายละเอียดกับ
สถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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45 9.โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติ
ในการปฏิบตั งิ านร่วมกันแบบสมดุล

งบประมาณ
(บาท)
643,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(เม.ย.63)
(พ.ค.63)
(พ.ค.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
กาหนดแผน
การดาเนินงาน

(สำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร)

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อม วงจรการทางานของสมอง จิตใจ
และพฤติกรรมที่แสดงออก

ขออนุมัติจดั ดาเนิน ดาเนินการ
โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม
และประสาน
การเตรียมการ

สรุปผลและรายงาน
ผลการดาเนินการ
ตามโครงการ
ต่อเลขาธิการ กสม.

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
อาจส่งผลต่อการดาเนิน
โครงการดังกล่าว

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรของสานักงาน กสม. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้
จานวนไม่น้อยกว่า 30 คน

จัดทาร่างรายละเอียด
โครงการ ตางราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

อยู่ระหว่างประสาน
รายละเอียดกับ
เสมสิกขาลัย
มูลนิธเิ สฐียรโกเศศนาคะประทีป

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

51

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

46 10. การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสานักงาน กสม.

งบประมาณ
(บาท)
1,111,000

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
ปัญหาอุปสรรค /
งบประมาณ
1
2
3
4
5
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
(บาท)
เสนอเลขาธิการ กสม. ยืน่ ใบสมัครและ
เสนอผลการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือก ปัญหาอุปสรรค
569,950 พิจารณาและ
แจ้งเวียนหลักสูตร
อบรม

รหัสกิจกรรม 63M1-80509
(โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะ
บุคลากรในหลักสูตรที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก)
(สำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร)

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรของสานักงาน กสม. สามารถเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก โดยใช้งบประมาณ
ร้อยละ 80 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
– บุคลากรสานักงาน กสม. ได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
พัฒนาทักษะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
– ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

เพือ่ พิจารณาคัดเลือก/ติดตามผลการคัดเลือกให้เลขาธิการ กสม. ให้ผู้สมัครของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
อนมัติและแจ้งผล
ทราบและขออนุมัติ สานักงาน กสม. ทราบพ.ศ.2563 ได้รับการจัดสรร
ให้ผู้สมัครทราบ
ให้ผู้ได้รับคัดเลือก
ไม่ทันใช้จา่ ยตามปีงบประมาณ
เข้าอบรม
ข้อเสนอแนะ
– ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
โดยใช้จา่ ยจากงบประมาณ
พ.ศ 2562 ไปพลางก่อน
– ประสานกับเจ้าหน้าที่ประจา
หลักสูตร เพือ่ ขอผ่อนผัน
การชาระค่าลงทะเบียน
ในหลักสูตรที่บุคลากรสานักงาน
กสม. ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าอบรม

ผลการดาเนินงาน
1.ประกาศนียบัตรแนวคิดพืน้ ฐานการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวธิ ี รุ่นที่ 4

2.ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 19

40,000
(ค่าศึกษาดูงาน)

37,000

240,000
120,000
(ค่าธรรมเนียม (อยู่ระหว่างการอบรม)
120,000
ศึกษาดูงาน ตปท.
120,000)

P
(หลักสูตรต่อเนื่องที่ได้ดาเนินการตามขั้นตอนการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยใช้งบประมาณปี 2563 เป็นค่าใช้จา่ ยในการอบรม)
P
(หลักสูตรที่มกี าหนดการอบรมและใช้งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ดาเนินการตามขั้นตอน
การส่งบุคลากรเข้าอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว)
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน

3.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารระหว่างประเทศ
ขั้นสูง (AOCC) รุ่นที่ 17

335,000

335,000

P
(หลักสูตรที่มกี ารเปลี่ยนแปลงรุน่ เข้าอบรม และใช้งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยได้ดาเนินการตามขั้นตอนการส่งบุคลากรเข้าอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว)

4.หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC)
รุ่นที่ 2

66,000

66,000

P
(หลักสูตรที่มกี ารเปลี่ยนแปลงรุน่ เข้าอบรม และใช้งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยได้ดาเนินการตามขั้นตอนการส่งบุคลากรเข้าอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว)

5.หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

P

(ต.ค.62)
6.หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรม
กับการอานวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 3
7.นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริจระดับสูง (นยปส.)

–

8.การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.15)

–

–

P

(ต.ค.62)
–

P

(ต.ค.62)
9.การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 36

P

(พ.ย.62)
10.หลักสูตรนักบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐระดับสูง
รุ่นที่ 7
11.การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Gamification
12.การจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

P

(ต.ค.62)
P

(พ.ย.62)
P

(พ.ย.62)
P

(พ.ย.62)

P

(พ.ย.-ธ.ค.62)
P

(พ.ย.62)
P

(พ.ย.-ธ.ค.62)

P

(ธ.ค.62)
P

(พ.ย.62)

P

(ธ.ค.62)
P

(พ.ย.62)

P

(ธ.ค.62)

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

P

(พ.ย.62)
2,400
–

2,400
–

P

P

P

(เข้าอบรมโดยไม่มีการคัดเลือก)

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62)

P

–

P

P

P

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62)
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

13.โครงการสัมมนาหลักเกณฑ์ด้านการบัญชีภาครัฐ
เรื่องใหม่ รุ่นที่ 2

งบประมาณ
(บาท)

–

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
–

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน
P

15.โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate
ด้าน Performance, Operation and Management

–

(ธ.ค.62)
(สบก.มอบกลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบและ
พิจารณาบุคลากร
เข้าอบรม)

14.การอบรม เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง และ
การสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ

–

9,900

–

9,900

16.หลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
รุ่นที่ 25

P

P

P

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62)

P

P

(ก.พ.63)

(ก.พ.63)

P

P

P

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62)

P

P

(ธ.ค.62)

(ก.พ.63)

(เข้าอบรมโดยไม่มีการคัดเลือก)

(เข้าอบรมโดยไม่มีการคัดเลือก)

(เนื่องจากเป็นหลักสูตรอบรมที่คัดเลือกผู้เข้าอบรมตามลาดับ
การสมัครในระบบออนไลน์ และประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้าอบรม
ก่อนกาหนดชาระค่าลงทะเบียน จึงให้ผู้สมัครของสานักงาน กสม.
ดาเนินการตามขั้นตอนของหลักสูตร ก่อนเสนอเลขาธิการฯ
พิจารณาอนุมัต)ิ

P

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

P

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

(ธ.ค.62)

17.หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 7

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

(ธ.ค.62)
18.หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 A1 หลักสูตร
เตรียมความพร้อม

1,500

1,500

P

P

P

P

P

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62)

(มี.ค.63)

(เม.ย.63)

(เม.ย.63)

(ผู้สมัครลงทะเบียน
ผ่านระบบออนไลน์
และต้องชาระค่า
ลงทะเบียนก่อนประกาศ
รายชื่อผู้เข้าอบรม)
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

19.สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(จานวน 5 หลักสูตรย่อย)

–

20.หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคม
สันติสุข รุ่นที่ 11

–

21.หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 49

28,000

22.โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล
งานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
–

–

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการดาเนินงาน
P

P

P

P

P

(ม.ค.63)

(ม.ค.63)

(ม.ค.-ก.พ.63)

(ก.พ.63)

(ก.พ.63)

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

P

(ม.ค.63)

-

28,000
-

P

P

(ม.ค.63)

(ก.พ.63)

P

P

(ก.พ.63)

(ก.พ.63)

P

(ก.พ.-มี.ค.63)

P

(มี.ค.63)

P

(มี.ค.63)

(ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และเข้าอบรมโดยไม่มี
การคัดเลือก)

(ประสานเป็นการภายใน

แจ้งหน่วยตรจสอบ
ภายในทราบ)

23.หลักสูตรนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

–

–

P

(ก.พ.63)
24.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ในกระบวนการ
ยุติธรรม รุ่นที่ 5

–

–

26.หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ระดับกลาง รุ่นที่ 22

–

–

P

(มี.ค.63)

P

P

P

P

(มี.ค.63)

(มี.ค.63)

(มี.ค.63)

(มี.ค.63)

(ดาเนินการตามขั้นตอนการส่งบุคลากรอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในเดือนเมษายน 2563)

P

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

(มี.ค.63)
–

P

(มี.ค.63)

P
P

–

P

(มี.ค.63)

(มี.ค.63)
(มี.ค.63)

25.หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24

P

(มี.ค.63)

P

(มี.ค.63)

P

(มี.ค.63)

P

(มี.ค.63)

(อยูร่ ะหว่างดาเนินการ)
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ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
47 11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อการพัฒนา
องค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)
1,514,480

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(มิ.ย.-ก.ค.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)
(ก.ย.63)
กาหนดแผน
การดาเนินงาน

จัดทาร่างรายละเอียด
โครงการ ตางราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

ขออนุมัติจดั ดาเนิน ดาเนินการ
โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม
และประสาน
การเตรียมการ

สรุปผลและรายงาน
ผลการดาเนินการ
ตามโครงการ
ต่อเลขาธิการ กสม.

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
อาจส่งผลต่อการดาเนิน
โครงการดังกล่าว

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรของสานักงาน กสม. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
บุคลากรของสานักงาน กสม. มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
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ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
48 12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง "การเพิ่มพูนสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ
การทางานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"
(สกค. กลุ่มงำนอำนวยกิจกำร กสม.)

งบประมาณ
(บาท)
306,240

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ค.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
(ส.ค.63)
วางแผนการดาเนิน ประสานงานกับ
ดาเนินการสัมมนา
จัดทาโครงการ
ขออนุมัติงบประมาณ โครงการ โดยกาหนด วิทยากร และสถานที่ เชิงปฏิบัติการ
การดาเนินการ
รายละเอียด กิจกรรม ในการสัมมนา
ประเด็นเนื้อหา
การสัมมนา วิทยากร
นาการสัมมนา

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
จานวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นไปตาม
กลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ไม่น้อยกว่า 30 คน
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
ผลการฝึกปฏิบัติการจับประเด็นสาคัญและการเขียน
รายงานการประชุม

จัดทาโครงการแล้ว
และอยูร่ ะหว่าง
ดาเนินขออนุมัติ
งบประมาณ
การดาเนินการ

สรุป ประเมินผล
การสัมมนา พร้อม
จัดทาข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ปัญหาอุปสรรค
1.การพิจารณางบประมาณ
มีความล่าช้าและ พรบ.งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563
ยังไม่ได้ประกาศใช้ในช่วงเวลา
ดังกล่าวและสานักงาน กสม.
ได้จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจา
พ.ศ.2563 เสนอต่อ กสม.เพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่
31 มี.ค. 63 จึงทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการตามโครงการได้ภายใน
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
2.ด้วยมีราชกิจจานุเบกษาประกาศ
ข้อกาหนดออกตามความใน ม.9
แห่งพระราชกาหนดการบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉินและคาสั่งของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดโคโรนา2019 (COVID-19)
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการ
จัดโครงการได้ในช่วงไตรมาส 2-3
จึงทาให้การจัดโครงการต้องเลื่อน
การจัดออกไปโดยต้องรอดู
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสจนกว่าจะดีขึ้นและสามารถ
ดาเนินการจัดโครงการได้ตามแผน
ปฏิบตั ิงานกาหนดไว้
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ลาดับ
ที่
48

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ค.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
(ส.ค.63)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ข้อเสนอแนะ
เนือ่ งจากการอนุมัติงบประมาณ
ล่าช้าและสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และมีการ
ประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน ข้อกาหนด
คาสั่งต่างๆ ซึ่งทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินกิจกรรมในเรื่องการอบรม
สัมมนาทีม่ ีทมี่ ีการรวมกลุ่มคน
จานวนมากได้และส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการโครงการทีก่ าหนดไว้
ในแผนปฏิบตั ิงานประจาปีของ
สานักงาน กสม. ซึ่งควรให้มีการ
กาหนดเงื่อนไขเพิม่ เติมกรณี
ดังกล่าวว่าการจัดโครงการต้องอยู่
ภายใต้การประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน
ข้อกาหนด คาสั่งต่างๆ ทีใ่ ห้สามารถ
จัดโครงการได้เมื่อสถานการณ์
โรคระบาดคลี่คลายและ พรก.
ฉุกเฉิน ข้อกาหนด คาสั่งต่างๆ
สามารถให้จัดกิจกรรมการรวมตัว
ของคนจานวนมากได้แล้ว
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ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
49 13. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของสานักมาตรฐานและติดตาม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
(บาท)
185,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ค.-ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
จัดเตรียมโครงการ
อบรมเชิง
ประสานงานวิทยากร
และสถานที่จดั อบรม

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ขออนุมัติจดั ประชุม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบฝึกปฏิบัติและ รายงานผลการอบรม
และจัดทาหนังสือเชิญ เพือ่ พัฒนาศักยภาพฯ มีคะแนนผ่านเกณฑ์ เชิงปฏิบัติการฯ
วิทยากรและผู้รับ
ร้อยละ 80
การอบรม

(สำนักมำตรฐำนและติดตำมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้สนใจ เข้ารับการอบรม จานวน 25 คน
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดสอบฝึกปฏิบัติและมีคะแนนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
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ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
50 14. โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
(บาท)
68,800

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(พ.ค.63)
(พ.ค.63)
(มิ.ย.63)
(มิ.ย.-ก.ย.63)
(ก.ย.63)
(บาท)
เตรียมการ
จัดทารายงานสรุปผล
จัดทาคู่มือ
เตรียมการจัดฝึกอบรม จัดฝึกอบรมเพือ่
จัดโครงการฯ

(สำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กศป.)

รหัส 62M1-81213

การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ประจา
ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค

การจัดโครงการฯ
เพือ่ พัฒนาพัฒนา พัฒนาพัฒนา
ศักยภาพของ
ศักยภาพของ
เสนอต่อเลขาธิการ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ กสม.
ศึกษาและประสาน ศึกษาและประสาน
งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสิทธิมนุษยชน

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ:
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P

P
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กลยุทธ์ที่ 5.3 : พัฒนาให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
51 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร "การจัดทา
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standard Operating

งบประมาณ
(บาท)
24,100

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(เม.ย.-พ.ค.63) (เม.ย.-พ.ค.63) (เม.ย.-พ.ค.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)
(บาท)
กาหนดแผน
การดาเนินงาน

Procedure : SOP)”
(สำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร)

ขออนุมัติจดั ดาเนิน ดาเนินการ
โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม
และประสาน
การเตรียมการ

สรุปผลและรายงาน
ผลการดาเนินการ
ตามโครงการ
ต่อเลขาธิการ กสม.

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
อาจส่งผลต่อการดาเนิน
โครงการดังกล่าว

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวนไม่น้อยกว่า 50 คน
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา SOP ที่ถูกต้อง
และสามารถปฏิบัติได้จริง

จัดทาร่างรายละเอียด
โครงการ ตางราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P
อยู่ระหว่างดาเนินการ
กาหนดวิธกี ารฝึกอบรม
ที่เหมาะสม

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่หรือดาเนินการ
จัดทา SOP ในหน่วยงาน
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ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
52 2. โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM) ในองค์กร

งบประมาณ
(บาท)
345,050

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(เม.ย.-พ.ค.63) (เม.ย.-พ.ค.63) (เม.ย.-พ.ค.63) (พ.ค.-ส.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)
(บาท)
กาหนดแผน
การดาเนินงาน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร)

ขออนุมัติจดั ดาเนิน ดาเนินการ
โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม
และประสาน
การเตรียมการ

สรุปผลและรายงาน
ผลการดาเนินการ
ตามโครงการ
ต่อเลขาธิการ กสม.

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
อาจส่งผลต่อการดาเนิน
โครงการดังกล่าว

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
มีการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน
พัฒนางานของหน่วยงานตั้งต้น โดยใช้การจัดการความรู้
เป้นเครื่องมือประจาปี พ.ศ.2563 อย่างเป็นรูปธรรม

จัดทาร่างรายละเอียด
โครงการ ตางราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
กาหนดวิธีการฝึกอบรม
ทีเ่ หมาะสม

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
หน่วยงานตั้งต้นสามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนางานของหน่วยงานตั้งต้น โดยใช้การจัดการ
ความรู้เป็นเครื่องมือ ประจาปี พ.ศ.2563 ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
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ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
53 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง ข้อตรวจพบ
ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบภายใน
(หน่วยตรวจสอบภำยใน)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)
20,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ค.63)
(มิ.ย.63)
(ก.ค.63)
(ก.ค.-ส.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)
จัดทาแผน
การปฏิบัติงานและ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

เสนอโครงการ
ต่อเลขาธิการ กสม.
เพือ่ พิจารณา
อนุมัติโครงการ

ดาเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากร/
การฝึกอบรม
ตามแผน
การปฏิบัติงาน

ดาเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากร/
การฝึกอบรม
ตามแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดทารายงาน
สรุปผลการฝึกอบรม
เสนอต่อเลขาธิการ
กสม.

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
กฎ ระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน
2.ร้อยละ 80 ของสานักหรือกลุ่มงาน มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
1.การปฏิบัติงานของสานักงาน/กลุ่มงาน มีความถูกต้อง
ตามระเบียบราชการ และลดข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยง
หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
2.การดาเนินงานของสานักงาน กสม. บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า
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กลยุทธ์ที่ 5.4 : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและ องค์ความรู้ ด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้การกากับดูแลของ กสม.
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

54 1.โครงการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดให้มสี ถาบัน
พัฒนาระบบและองค์ความรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชน
ภายใต้การกากับดูแลของ กสม.
(สกค. กลุ่มงำนวิจัย)

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ :

ตัวชี้วัด

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(พ.ค.63)
(มิ.ย.63)
(ก.ค.)
(ส.ต.)
(ก.ย.)
(บาท)
จัดทาร่างข้อเสนอ นาร่างข้อเสนอ
นาเสนอข้อเสนอ
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ทบทวนวรรณกรรม รวบรวมข้อมูล
งบประมาณ
(บาท)

โดยรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์และ โครงการวิจยั
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาหารือ
ผู้เกี่ยวข้อง

โครงการวิจยั เข้าสู่
กระบวนการปรึกษา
หารือภายใน
หน่วยงาน

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

โครงการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์
(Full Proposal)
ต่อเลขาธิการ
เพือ่ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ผลการดาเนินงาน

ระดับความสาเร็จในการจัดทาข้อเสนอโครงการวิจยั
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กลยุทธ์ที่ 5.5 : พัฒนาระบบการทางานขององค์กร ให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารดิจิทัล (Digital)
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
55 1. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน)

งบประมาณ
(บาท)
3,000,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(เม.ย.63)
(พ.ค.63)
(มิ.ย.63)
(ก.ค.-ส.ค.63)
(ก.ย.63)
ขออนุมัติในหลักการ
โครงการต่อ
กสม. เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ

ดาเนินการจัดทา
ร่างขอบเขตของงาน
และเสนอเลขาธิการฯ
อนุมัติ

ดาเนินการตาม
กระบวนการจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุและ
ทาสัญญาจ้าง

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผู้รับจ้างดาเนินการ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ศึกษา รวบรวม
งวดที่ 1 และ
วิเคราะห์ความต้องการคณะกรรมการตรวจรับ
ของผู้ใช้งานและ
สามารถตรวงจรับงาน
ความต้องการระบบ งวดที่ 1 ได้
ร่วมกับเจ้าหน้าที่
สานักงาน กสม.

ผลการดาเนินงาน
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ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
56 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน)

งบประมาณ
(บาท)
3,798,800

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-ก.พ.63) (ม.ค.-เม.ย.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
ขออนุมตั หิ ลักการ
ดาเนินโครงการ/
ขอนุมตั แิ ต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ร่างรายละเอียด
ขอบเขตงานจ้างฯ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ดาเนินการจัดทา
ส่งเรือ่ งให้สานักบริหาร คกก.พิจารณา
ผู้รับจ้างลงนามใน
รายละเอียดขอบเขตงานกลางเพื่อดาเนินการ ผลการประกวดราคา สัญญาจ้าง/ส่งมอบ
โครงการฯ เสนอ
จัดซื้อจัดจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ได้มี ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดขอบเขตงานตามระเบียบพัสดุ
การประชุมและจัดทา และติดตั้งตามโครงการฯ
โครงการฯ ที่ได้รับ
รายงานผลการพิจารณา
ความเห็นชอบ
พร้อมความเห็น
เสนอเลขาธิการ กสม.

ผลการดาเนินงาน


เลขาธิการ กสม.ได้อนุมัติ เลขาธิการ กสม.
ในหลักการตามหนังสือ ได้ลงนามและเห็นชอบ
สานักดิจิทลั สิทธิมนุษยชนรายละเอียดและ
ที่ สม 0009/40
ขอบเขตของงานฯ
ลงวันที่ 30 ม.ค. 63 ตามหนังสือสานัก
ดิจิทลั สิทธิมนุษยชน
ที่ สม 0009/126
ลงวันที่ 25 มี.ค. 63


ส่งเรื่องให้สานักบริหาร
กลาง กลุ่มงานพัสดุ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุฯ
ตามหนังสือสานัก
ดิจิทลั สิทธิมนุษยชน
ที่ สม 0009/131
ลงวันที่ 31 มี.ค. 63
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ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
57 3. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสายด่วน
1377
(สำนักมำตรฐำนและติดตำมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)
122,622

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ค.63)
(พ.ค.63)
(มิ.ย.63)
(มิ.ย.63)
(มิ.ย.63)
ขออนุมัติโครงการ
พัฒนาระบบฯ

จัดทา TOR และ
ทาสัญญาจัดจ้าง

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

มีการดาเนินการจัดจ้างตรวจรับระบบ และ ส่งมอบงานที่สมบูรณ์
พัฒนาระบบฯ
ทดสอบการใช้งาน พร้อมให้บริการ
หากมีปัญหาให้ผู้รับจ้างผู้ร้องเรียน
ดาเนินการแก้ไข

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
มีระบบการให้บริการที่อานวยความสะดวกแก่ผู้ร้องเรียน
จานวน 1 ระบบ
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
มีความสะดวกในการให้บริการประชาชนหรือผู้ร้องเรียน
ได้อย่างต่อเนื่อง
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งบประมาณ
(บาท)

ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
58 4. โครงการพัฒนาระบบแผนงาน และการบริหาร

–

งบประมาณ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (รอการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม
แห่งชาติ
(สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน)

หากมีงบประมาณ
คงเหลือ)

ตัวชี้วัด

ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(เม.ย.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ส.ค.63)
(ก.ย.-ต.ค.) (พ.ย.63-ก.พ.64)
(ก.พ.64)
(บาท)
จัดทาขอบเขต
ของงาน

เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

ดาเนินการจัดจ้าง
เอกชนพัฒนาระบบ
แผนงานและ
การบริหาร
งบประมาณ

1.ผู้รับจ้างดาเนินการ
พัฒนาระบบแผนงาน
และการบริหาร
งบประมาณ
2.ผู้รับจ้างดาเนินการ
ส่งมอบงานและ
คณะกรรมการ
ตรวจรับสามารถ
ดาเนินการตรวจรับได้

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ระบบแผนงานและ
การบริหาร
งบประมาณพร้อม
ใช้งาน

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
มีระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณที่พัฒนาขึ้น
แทนที่ระบบเดิม จานวน 1 ระบบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
1.มีระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณที่พัฒนา
รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา สามารถใช้ข้อมูลสาหรับตรวจสอบ
กระบวนการทางานได้ รวมทั้ง วิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามแผนและการติดตามการเบิกจ่าย ระบบฯ
2.เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถทางานผ่าน
ระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณที่พัฒนาขึ้น
แทนการทางานแบบเดิม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

