1

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ณ สิน้ ไตรมำสที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562)

คำอธิบำยตำรำง :





ระยะเวลาดาเนินโครงการเดิม
ระยะเวลาดาเนินโครงการที่หน่วยงานปรับเปลี่ยน
โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ
ยกเลิกการดาเนินการโครงการ
โครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562
โครงการดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบตั ิฯ

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

2

สรุปผลควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวนทั้งสิ้น 45 โครงการ
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
6 โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ 13
ดำเนินกำรแล้ว
39 โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ 87

ดำเนินกำรแล้ว

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ผลกำรปฏิบัติงำน

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

โครงกำร ร้อยละ

ดาเนินการแล้ว

39

87

อยู่ระหว่างดาเนินการ

6

13

ยังไม่ได้ดาเนินการ

0

0

รวม

45

3

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แยกตำมรำยยุทธศำสตร์

ลำดับ

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

ยุทธศำสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1
1

โครงการจัดทารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 1 ฉบับ
- การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ประจาอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด

0.00

คืนเงินงบประมาณ

การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

4

(สรป/กพม.)


**เปลี่ยนขัน้ ตอนกำรดำเนินกิจกรรมใหม่ เนื่องจำกไม่มีกำรประชุมในช่วงงบประมำณนี้
มีร่างรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญา CERD
พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว

2

โครงการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติ

21,200.00

21,200.00

ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD)

5

(สคส./กตล 7)

ของ กสม.

กลยุทธ์ที่ 1.2


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
(เสนอร่างรายงานที่ปรับแล้วต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร
เพือ่ ให้ความเห็นชอบ)

- ไม่มีโครงกำร ยุทธศำสตร์ที่ 1 : จำนวน 2 โครงกำร

21,200.00

21,200.00

4

ลำดับ

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

ยุทธศำสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1
1

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

946,400.00

929,500.00

(งบบูรณาการ)

(สกค./กวส.)

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)
2

โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทย

736,500.00

731,500.00

(งบบูรณาการ)

โครงการจ้างศึกษาความก้าวหน้าของสิทธิเด็กเพื่อใช้สัมมนาเพื่อเผยแพร่และะขับเคลื่อน

1,300,000.00

(สกค./กวส.)
1,300,000.00

กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก

4

โครงการขับเคลื่อนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
และไร้รากเหง้าในประเทศไทย
(งบเดิม 100,000 บาท)

14,140.00


บันทึกสรุปเสนอเลขาธิการและสรุปผล
การปฏิบัติงานในระบบ NRMS

3

(สคส./กตล.6)

14,140.00

จัดทาสรุป - ตรวจสอบเอกสาร - ผลตรวจรับงาน
งวดที่ 1 โดยเบิกจ่ายเงินค่างวดที่ 1 ร้อยละ 25 แล้ว

5

(ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)
3



5

3

(สคส./กตล.7)


** มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการ
ดาเนินการจัดทา TOR และจัดจ้าง โดยมีกาหนด
ส่งงวดงานตามสัญญา หลังวันที่ 30 ก.ย. 62


ยกเลิกโครงกำรและส่งคืนงบประมำณ
ตำมบันทึกที่ สม 0003/1803 ลงวันที่ 5 ส.ค. 62
เนื่องจากรายงานข้อเสนอแนะฯ ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงทาให้การดาเนินการจัดให้มีกระบวนการขับเคลื่อน
โดยการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เพือ่ นาไปสู่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ให้แก่คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้า ในประเทศไทย
ไม่อาจดาเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5

ลำดับ

5

โครงกำร

โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิต

งบประมำณ
(บำท)
343,800.00

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)
249,203.99

อย่างมีลาดับขั้นตอน

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62



5

(สกม./กสป.2)

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
ดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลการศึกษา
เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.

6

โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ

56,500.00

37,055.00

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
- กิจกรรมจัดทาข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ

5



(สกม./ทุกกลุ่มงาน)

(ไม่ใช้งบประมาณ)

"มีการดาเนินการจัดทาความเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย/ร่างกฎหมาย ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ"
ปัจจุบันมีการจัดทาความเห็นจานวน 16 ความเห็น

(ไม่ใช้งบประมาณ)

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิของคู่ความในศาลทหารกับศาลพลเรือน



5

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสรีภาพในการประกอบอาชีพและความเสมอภาค



5

ของบุคคล

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)



5

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

7

โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ

103,660.00

103,660.00

5

(สรป./กพม.)


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
ดาเนินการส่งข้อมูลและข้อคิดเห็น
จากการสัมมนาส่งให้สานักมาตรฐานและติดตาม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพือ่ ดาเนินการ
เสนอเรื่องเข้าที่ประชุม กสม. คุ้มครองต่อไป

6

ลำดับ

8

โครงกำร

โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

งบประมำณ
(บำท)
300,000.00

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)
75,835.18

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62
3


ปัญหำอุปสรรค : เนื่องจากต้องเสนอร่างรายงานข้อเสนอแนะ
ต่อ กสม. ซึ่งปัจจุบัน กสม. ไม่สามารถจัดประชุมเพือ่ ให้ความเห็นชอบ
ร่างรายงานได้ จึงไม่สามารถจัดพิมพ์ร่างรายงานฯ เป็นรูปเล่มได้

(สคส./กตล.5)

(โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 62)
9

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบงานตรวจสอบและจัดทารายงานผล
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 62)
10 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2

265,924.00

265,924.00



5

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
(เสนอผลการดาเนินงาน ต่อเลขาธิการ และหรือ กสม.)

(สคส./ฝชอ.)
1,000,000.00

898,992.60

(โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62)

4



(สกม.)

อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการตรวจรับโครงการ

จัดงานในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ

กลยุทธ์ที่ 2.2
กลยุทธ์ที่ 2.3
1

ประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญในการปฏิบัติงานประจาปี

โครงการ "การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy)
ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : จำนวน 10 โครงกำร

531,450.00

531,450.00

(สคส./กตล.1)

5,598,374.00



4

- อยูร่ ะหว่างจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพือ่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนในเดือน มี.ค. 62)

5,137,260.77 (ยกเลิก 1 โครงการ ไม่นับรวมกับจานวนโครงการทัง้ หมด)

7

ลำดับ

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

ยุทธศำสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1
1

โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่น

329,775.39

329,775.39 (สสค./กพค.)

1.1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล

5

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค. 61 ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ บ้านน้าเค็ม


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
(จัดทาข้อเสนอแนะผลักดันการดาเนินงานในระดับนโยบาย
ต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.)

ชุมชนบ้านน้าเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
1.2 กิจกรรมร่วมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย สานักประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท
ครั้งที่ 1

5

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
(จัดทาข้อเสนอแนะผลักดันการดาเนินงานในระดับนโยบาย
ต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.)

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 ณ วัดตโปธาราม อ.เมือง จ.ระนอง

ครั้งที่ 2

171,930.00

171,930.00

5

ระหว่างวันที่ 8 - 10 ส.ค. 62 (จานวน 3 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่/เชียงราย


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
(จัดทารายงาน สรุปผลการประชุม/การสัมมนา
เสนอต่อเลขาธิการ กสม.)

ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถนุ ายน 2562 อ.เมือง จ.ระนอง

1.3 กิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมือง



420,570.00

408,857.30

5


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

8

ลำดับ

2

โครงกำร

โครงการประสานความร่วมมือ ระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)
-

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

ส่งคืนงบประมาณ

สถาบันการศึกษา
2.1 กิจกรรม การประชุมระดับนโยบาย เพื่อผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชน

56,000.00

ในสถาบันอุดมศึกษา
2.2 การประชุมนโยบายเพื่อพิจารณาร่างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

P

2

(สสค./กพค.)

ยกเลิกโครงกำรและส่งคืนงบประมำณ
ตำมบันทึกที่ สม 0004/599 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 62
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ยุติการดาเนินการ

2

180,400.00

(สสค./กพค.)
3

โครงการประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" ประจาปี พ.ศ. 2561

23,950.00

23,950.00

(สสค./กพค.)

(ประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" เมือ่ วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมศรีบรู พา ม.ธรรมศาสตร์)

4

โครงการวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019"
(โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 62)
(ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019"
เมือ่ วันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 62 ณ สวนนวมินทร์ภริ มย์ เขตบึงกุม่ กทม)



5

3,150.00

3,150.00

5

(สสค./กสอ.)

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
ตามบันทึกที่ สม 0004/136 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

9

ลำดับ

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

กลยุทธ์ที่ 3.2
1

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

1,975,500.00

1,749,133.79

(สสค./กพค.)

1.1 การประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษา และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน



5

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
1.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน



5

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- กิจกรรมครั้งที่ 1
- กิจกรรมครั้งที่ 2
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
1.3 กิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษา



5

และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

กลยุทธ์ที่ 3.3
1

โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก
(Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI)

687,088.60

686,088.60

5

(สรป./กรป.1)


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
(จัดทาสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ )

10

ลำดับ

2

โครงกำร

โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมำณ
(บำท)
417,749.00

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)
2.1 การประชุมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรอบความร่วมมือ

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

399,406.55 (สรป./กรป.1)



5

เอเชีย-แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 23 Annual Meeting ในช่วงเดือนสิงหาคม/

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 1 ครั้ง

จัดทาสรุปผลการประชุม พร้อมนาเสนอต่อประธาน กสม.

2.2 การประชุม SEO ของ APF ในเดือนมกราคม ปี 2562 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

5


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
(จัดทาสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ )

3

โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)
3.1 การเข้าร่วมการประชุมประจาปี ในกรอบความร่วมมือ ระหว่างสถาบัน

289,406.53

272,006.53 (สรป./กรป.2)



5

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ครั้งที่ 16

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต (ระหว่างวันที่ 22 -24 ต.ค. 62)

จัดทาร่างท่าทีและสารัตถะที่จะเสนอในที่ประชุม
หรือให้ประธานกสม. หรือเลขาธิการ กสม. เพือ่ พิจารณาแล้ว

3.2 การเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ Working Group - TWG)
ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1
วันที่ 24-25 เม.ย. 62 ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

5


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
(จัดทาสรุปผลประชุมนากราบเรียนประธาน กสม.
เพือ่ ทราบและนาเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหารรับทราบแล้ว)

11

ลำดับ

โครงกำร

ครั้งที่ 2
วันที่ 23-25 ก.ค. 62 ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62
5


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
(จัดทาสรุปผลประชุมนากราบเรียนประธาน กสม.
เพือ่ ทราบและนาเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร
รับทราบแล้ว)

3.3 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม การดาเนินการในกรอบ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(สรป./กรป.2)

(SEANF) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประเภท ก.)
ประมาณเดือน เม.ย. - ก.ค. 62 จานวน 1 ครั้ง
ได้รับแจ้งการจัดประชุม จานวน 2 รายการ ดังนี้
รำยกำรที่ 1

5



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ RWI ในหัวข้อ "การนาเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนไปสู่ระดับท้องถิ่น" (SEANF and RWI Workshop on Localizing SDGs)
ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. 62 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รำยกำรที่ 2
การประชุมหารือในระดับภูมิภาคว่าด้วยการภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือย่ายีศักดิ์ศรี (UNCAT) (Regional Dialogue on Malaysia's Accession
to the United Nations Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT)
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
(จัดทารายงานสรุปผลการประชุม เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม. ตามบันทึกที่ สม 0007/1018
ลงวันที่ 28 ส.ค. 62
5


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
(จัดทารายงานสรุปผลการประชุมนากราบเรียน
ประธาน กสม. และเรียนเลขาธิการ กสม.
เพือ่ ทราบแล้ว)

12

ลำดับ

4

โครงกำร

โครงการในกรอบความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างคณะกรรมาธิการ

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)
-

ส่งคืนงบประมาณ

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

(สรป./กรป.2)

ของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4.1 การประชุมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ที่จัดโดยคณะกรรมาธิการ

ยกเลิกกิจกรรมและส่งคืนงบประมำณ

ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามบันทึก ที่ สม 0007/364 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เนื่องจากเป็นกิจกรรมการประชุม ซึ่งขณะนี้ AICHR ยังไม่มีกาหนด
จัดการประชุมดังกล่าว ประกอบกับกรอบความร่วมมือ AICHR
ไม่ใช่กรอบความร่วมมือหลักของ กสม.

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
และกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมจานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)

168,800

(ยังไม่ถึงห้วงเวลา)

ครั้งที่ 2 (ประมาณเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62)
4.2 การประชุมร่วมกับ AICHR เกี่ยวกับการสัมมนาของ AICHR ว่าด้วย

168,800

(ยังไม่ถึงห้วงเวลา)

(ไม่ใช้งบประมาณ)

(ไม่ใช้งบประมาณ)

5



การเข้าถึงความยุติธรรม (AICHR Forum on Access to Justice)

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

จัดทาสรุปผลการประชุมเสนอประธาน กสม. เรียบร้อยแล้ว
ตามบันทึกที่ สม 0007/58 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วม จานวน 2 คน
และเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. จานวน 6 คน
(กิจกรรมเพิ่ม) รอบวันที่ 31 ธ.ค. 61
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : จำนวน 8 โครงกำร

4,319,119.52

4,044,298.16 (ยกเลิก 1 โครงการ ไม่นับรวมกับจานวนโครงการทัง้ หมด)

13

ลำดับ

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1
1

โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง

255,000.00

255,000.00

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2561
2

โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2561

5


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

(สสค./กสส.)
1,250,000.00

1,250,000.00

5


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

(สสค./กสส.)

(จัดกิจกรรมเมือ่ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น 4
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ)

3

โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

650,000.00

252,644.00



5

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

(สสค./กสส.)
4

โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน

500,000.00

495,400.00



5

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

(สสค./กสส.)

ดาเนินการจัดพิมพ์คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา

5

โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

-

ส่งคืนงบประมาณ

1

(สสค./กสส.)

P
ยกเลิกโครงกำรและส่งคืนงบประมำณ
ตำมบันทึกที่ สม 0004/505 ลงวันที่ 27 พ.ค. 62
เนื่องจากกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ได้จดั โครงการประกวดคลิปสั้น
ในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชน...เรื่องรอบตัว" ลักษณะโครงการมีความคล้ายคลึงกับ
โครงการประกวดนวัตกรรมฯ และมีระยะเวลาการดาเนินการใกล้เคียงกัน
อาจทาให้ได้รับผลลัพธ์ของการดาเนินการที่ไม่คุ้มค่า

14

ลำดับ

6

โครงกำร

โครงการสร้างเสริมความตระหนัก ด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง

งบประมำณ
(บำท)
4,860,000.00

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)
4,860,000.00

(Human Rights Executive Program)
7

โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62



5

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

(สสค./กสส.)
494,200.00

244,470.00

(งบบูรณาการ)



5

"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

(สคส./กตล.3)

ดาเนินการเพือ่ เผยแพร่คู่มือสิทธิมนุษยชนไปยังภาคส่วนต่าง ๆ

8

โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และประกาศเกียรติยศ "ผู้หญิงนักปกป้อง

571,000.00

559,900.00

สิทธิมนุษยชน" ประจาปี 2562



5

"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

(สคส./กตล.5)

รายงานผลการดาเนินโครงการฯ เสนอต่อ กสม. และเลขาธิการ กสม.
มติ กสม.ด้านบริหาร ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 62

(จัดงานวันสตรีสากล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 62 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร)

9

โครงการจัดทาวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
(โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 62)

10 โครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

272,315.00

272,315.00



5

"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

(สสค./กสส.)
250,000.00

157,680.00

(โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62)



5

"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

(สสค./กสส.)

(มีผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน)

กลยุทธ์ที่ 4.2
1

โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์กรเครือข่ายศูนย์ศึกษาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

4

(สฝป.)


ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินโครงกำร : โครงการนี้ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2562 กาหนดให้สานักวิจยั และวิชาการ เป็นหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งขณะนั้นจะมีศูนย์สารสนเทศ
ซึ่งมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อยูภ่ ายใต้สานักวิจยั และวิชาการด้วย ต่อมาเมื่อมีการแบ่งส่วนราชการใหม่
จึงโอนโครงการนี้มาสานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ จึงไม่อาจดาเนินการต่อได้

15

ลำดับ

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

กลยุทธ์ที่ 4.3
1

โครงการส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน กสม.
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และความรู้

140,000.00

131,216.99 (สดส./กสท.)



5

ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
ดาเนินการอบรมแล้วเสร็จจานวน 4 หลักสูตร
รายงานสรุปผลการอบรมเสนอต่อเลขาธิการ กสม.
(ตามหนังสือ สดส. ที่ สม 0009/296 ลงวันที่ 22 ก.ค. 62)

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ



5

"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
รายงานสรุปผลการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ"
เสนอต่อเลขาธิการ กสม.
(ตามหนังสือ สดส. ที่ สม 0009/371 ลงวันที่ 2 ก.ย. 62)

กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย



5

"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
ศูนย์สารสนเทศฯ มีพนื้ ที่ให้บริการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่พร้อมให้บริการ

2

โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน ของสานักงาน กสม.
กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างเอกชนดาเนินการศึกษาประวัติการดาเนินงาน ของ กสม.
ชุดที่ 3 (ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)

250,000.00

250,000.00 (สดส./กสท.)
5


หอจดหมายเหตุฯ มีประวัติการดาเนินงานของ กสม.
ชุดที่ 3

16

ลำดับ

โครงกำร

กิจกรรมที่ 2 การจัดจ้างเอกชนดาเนินการจัดทาสื่อวีดิทัศน์ประวัติจากคาบอกเล่า

งบประมำณ
(บำท)
450,000.00

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)
449,400.00

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62
2


- อยูร่ ะหว่างดาเนินงานงวดที่ 2 (สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 4 มี.ค. 62)
ปัญหำอุปสรรค : การดาเนินโครงการดังกล่าวจะเริ่มดาเนินการ
ภายหลังการส่งมอบงานงวดที่ 2 โครงการศึกษาประวัติการดาเนินงาน
ของ กสม. ชุดที่ 3 ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 62
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 62
ทั้งนี้ สดส. ได้ขอจัดสรรงบประมาณและได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62 จึงสามารถเริ่มดาเนินงานโครงการดังกล่าวได้

3

โครงการเสวนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

112,750.00

93,184.00

(สิทธิของผู้สูงอายุ)



5

(สกค./กวส.)

(โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการเสวนาวิชาการ
และการประเมินผลการดาเนินโครงการ
เพือ่ เผยแพร่ผลงานศึกษาวิจยั ด้านสิทธิมนุษยชน
(สิทธิของผู้สูงอายุ) เสนอต่อเลขาธิการ กสม.
ตามหนังสือ ที่ สม 0002/973 ลงวันที่ 20 ก.ย. 62

กลยุทธ์ที่ 4.4
1

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์

500,000.00

498,004.00

เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร



5

(สสค./กสอ.)

"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
จัดทารายงานสรุปผลโครงการเสนอต่อเลขาธิการ กสม.

2

โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

900,000.00

615,884.00



5

(สสค./กสอ.)

"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
ติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการและจัดทารายงาน
สรุปผลโครงการเสนอต่อเลขาธิการ กสม.

17
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3

โครงกำร

โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

งบประมำณ
(บำท)
100,000.00

กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)
100,000.00

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62



5

"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

(สกม./กนก.)

ดาเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือให้แก่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เจ้าหน้าที่สานักงานฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : จำนวน 16 โครงกำร

11,555,265.00

10,485,097.99 (ยกเลิก 1 โครงการ ไม่นับรวมกับจานวนโครงการทัง้ หมด)

18
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โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

ยุทธศำสตร์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.1
กลยุทธ์ที่ 5.2
1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทางานเพื่อสนับสนุน

- ไม่มีโครงกำร 208,076.00

208,012.00



5

ภารกิจ ของ กสม.

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"

(สกค./กอค.)

2

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

49,004.20

49,004.20

พัสดุภาครัฐ"

5

(สบก./กพ.)

โครงการสัมมนา "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ สานักงาน กสม.
(ดาเนินการจัดสัมมนา เมือ่ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
ดาเนินการสรุปผลการฝึกอบรม ตามบันทึกที่ สม 0001/506
ลงวันที่ 25 ก.พ. 62

(ดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"
จานวน 170 คน เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สานักงาน กสม.)

3

กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการสัมมนาและได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสร้างสมรรถนะ โดยได้ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาฯ
เมื่อวันที่ 6 - 8 มิ.ย. 62 จ.ชลบุรี

41,330.00

41,330.00

5

(สบก./กทบ.)


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
ดาเนินการรายงานผลการฝึกอบรม ตามบันทึกที่ สม 0001/609
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562

19
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4

โครงกำร

โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร : การสร้างค่านิยมองค์กร

งบประมำณ
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

(สบก./กพพ.)
9,405.00

9,405.00



5

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
เสนอรายงานผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน
ต่อคณะกรรมการบริหารสานักงาน กสม.

4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

1,640,000.00

918,551.00



5

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
ดาเนินการจัดทาสรุปผลการดาเนินการ

5

โครงการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
สานักงาน กสม.
5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2

(สบก./กพพ.)
-

-



5

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
ดาเนินการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมแล้ว
เสร็จและเสนอเลขาธิการ กสม. พิจารณา

5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปลุกพลังความสาเร็จ
** โครงการนี้ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร

64,400.00

42,090.00

5


"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
สรุปผลดาเนินการโครงการแล้วเสร็จและเสนอต่อ
เลขาธิการ กสม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จานวน 3 หลักสูตร

5.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สาหรับบุคลากรสานักงาน กสม.
5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากร ในหลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก

-

-

1,085,000.00

847,353.30

ยกเลิกกิจกรรม ตำมบันทึกที่ สม 0001/869
ลงวันที่ 3 เม.ย. 62



5

มีการดาเนินงานต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
ระดับ 5 : แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครของสานักงาน กสม. ทราบ
และติดตามรายงานผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)
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โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

กลยุทธ์ที่ 5.3
1

โครงการจัดการความรู้ในองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

500,000.00

499,925.00



5

(สบก./กพพ.)

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
ดาเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วและอยูร่ ะหว่างเบิกจ่าย

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินผลการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง"

66,560.00

58,156.00



5

(นตส.)

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
จัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
เสนอต่อเลขาธิการ กสม. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 62
ตามหนังสือที่ สม 0010/228

กลยุทธ์ที่ 5.4
กลยุทธ์ที่ 5.5
1

- ไม่มีโครงกำร -

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนพร้อมอุปกรณ์และซอฟแวร์
สาหรับบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน งบประมาณปี 2562

3,000,000.00

2,830,150.00



5

(สดส./กคค.)

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
ผู้รับจ้างส่งมอบและติดตั้งระบบ พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานจริง
และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับ
ที่ สม 0009/1394 ลงวันที่ 12 ก.ย. 62

2

โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กสม.

(ไม่ใช้งบประมาณ)

(ไม่ใช้งบประมาณ)



5

(สดส./กคค.)

"ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว"
เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ ต่อที่ปรึกษาสานักงาน กสม.
เรียบร้อยแล้ว และให้นาเสนอคณะกรรมการบริหาร
สานักงาน กสม. พิจารณาต่อไป ตามหนังสือ สดส.
ที่ สม 0009/348 ลงวันที่ 30 ก.ย. 62

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : จำนวน 9 โครงกำร

6,663,775.20

5,503,976.50

