รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

1. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 กรอบวงเงินงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 35/2563 เมื่อวันอังคารที่
3 พฤศจิ กายน 2563 ได้มีมติเห็ น ชอบในหลั กการ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 255,799,999.02 บาท
สรุปได้ดังนี้
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
2) แผนงานพื้นฐาน
2.1) ภารกิจ กสม.
- งบดาเนินงาน
2.2) ภารกิจประจา
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
2.3) โครงการยุทธศาสตร์
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
3) แผนงานบูรณาการ
3.1) โครงการเชิงยุทธศาสตร์
- งบดาเนินงาน
4) งบสารองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน

151,517,600.00
143,923,200.00
7,594,400.00
98,437,754.02
2,140,000.00
2,140,000.00
67,765,710.02
59,416,110.02
8,349,600.00
28,532,044.00
24,803,844.00
3,728,200.00
1,143,700.00
1,143,700.00
1,143,700.00
4,700,945.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สาหรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่จะบรรจุไว้ภายใต้แผนปฏิ บัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีจานวนทั้งสิ้น 51 โครงการ วงเงินงบประมาณ 29,675,744 บาท ทั้งนี้ ได้รวมโครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 1,143,700 บาท
สรุปได้ดังแผนภาพที่ 1

1

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนภาพที่ 1 : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายใต้กรอบวงเงิน งบประมาณทั้งสิ้ น
255,799,999.02 บาท)
แผนงำนพื้ นฐำน

แผนงำนบูรณำกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

วงเงิน 98,437,754.02 บำท
1. ภำรกิจ กสม. 2.14 ล้านบาท
2. ภำรกิจประจำ 67.7657 ล้านบาท
3. โครงกำรยุทธศำสตร์ 28.5320 ล้าน
บาท
−

−

−

−

วงเงิน 1,143,700 บำท

โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วน
ของสังคมให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 :
1 โครงการ (รอจัดสรรงบประมาณ)
ยุทธศำสตร์ที่ 2 :
9 โครงการ 1.6415 ล้านบาท
ยุทธศำสตร์ที่ 3 :
10 โครงการ 4.2012 ล้านบาท
ยุทธศำสตร์ที่ 4 :
11 โครงการ 15.0053 ล้านบาท

งบสำรองไว้ส่วนกลำงฯ
วงเงิน 4,700,945 บำท

(แผนงานบูรณาการฯ 1 โครงการ 1.1437 ล้านบาท)

−

59.23%

ยุทธศำสตร์ที่ 5 :
20 โครงการ 8.8277 ล้านบาท
รวมโครงกำรยุทศำสตร์ทง
ั้ สิ้น
จำนวน 51 โครงกำร
วงเงิน 29.6757 ล้ำนบำท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพืน้ ฐาน

แผนงานบูรณาการ

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
วงเงิน 151,517,600 บำท
1. งบบุคลำกร
143.9232 ล้านบาท
2. งบดำเนินกำร
7.5944 ล้านบาท

งบสารองไว้สว่ นกลางฯ

1.2 สรุปโครงการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมวงเงินงบประมาณ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ จานวน 5 ยุทธศาสตร์
51 โครงการ งบประมาณ 29,675,744 บาท ดังนี้
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2565

จานวน
(โครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

1. ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการ
รับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม

1

-

2. เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน
3. มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวที
ระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน

9

1,641,530

10

4,201,165

4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้ง ผลงานสาคัญของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง

11

15,005,349

5. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กร
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

20

8,827,700

51

29,675,744

รวม 5 ยุทธศาสตร์

2

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็ น ปัญหาหรื อพื้น ที่สาคัญในการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการ
ขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560-2565 คณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ พิ จ ารณาร่ ว มกั น ก าหนดประเด็ น ปั ญ หาหรื อ พื้ น ที่ ส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ประเด็ น หลั ก คื อ “ประเด็ น เสรี ภ าพ
ในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธี อื่น ”
และ “ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”

2.

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ได้เร่งรัดปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 ให้บรรลุผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) จานวนทั้งสิ้นโครงการ 51 โครงการ โดยมีการดาเนินการ
แล้ ว เสร็ จ จ านวน 11 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.57 โครงการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ จ านวน
33 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.71 และโครงการที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิน การ จ านวน 7 โครงการ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 13.73 โดยจาแนกรายยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 และราย
หน่วยงาน ดังตารางที่ 1 , 2 และตารางที่ 3 ตามลาดับ
ตารางที่ 1: สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนการปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนก
รายยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
หน่วย: โครงการ

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2565
1. ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย
ไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
จะต้องปฏิบัติตาม
2. เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดัน
อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
3. มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวที
ระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน
4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
5. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กร
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดมัน่ คุณธรรมและความโปร่งใส

รวม 5 ยุทธศาสตร์

โครงการ
ทั้งหมด

ผลการปฏิบัติงาน
(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
การดาเนินการ ดาเนินการ

1

-

1

-

8

2

5

1

10

1

9

-

11

4

6

1

21

4

12

5

51
11 โครงการ 33 โครงการ 7 โครงการ
โครงการ (ร้อยละ 21.57) (ร้อยละ 64.71) (ร้อยละ 13.73)

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

3

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 2: สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนการปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 4 จ าแนก
รายโครงการเชิงยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ 1.1

งานตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

สถานะ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

- การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimintion of All Forms of
Racial Discrimination: CERD)
- การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อติดตามการรายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของไทย Convention against
Torture: CAT
เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ภาคเอกชนโดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 1. โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อรองรับหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 2.2
กลยุทธ์ที่ 2.3

สถานะ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กรณีการดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์

อยู่ระหว่างดาเนินการ

3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสิทธิในสุขภาพ และการจัดทามาตรการ
ทีเ่ หมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการกากับและจัดการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
4. โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุ
ในประเทศไทย
5. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง ทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทย

อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยังไม่ได้ดาเนินการ
6. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
การกาหนดประเด็น เรื่อง “ประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา
และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น และ “ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”
7. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชนประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิประการอื่นที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างดาเนินการ

8. โครงการถอดบทเรียนในการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

ดาเนินการแล้วเสร็จ

4

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1

กลยุทธ์ที่ 3.2

กลยุทธ์ที่ 3.3

มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน
1. โครงการ "การจัดทารายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจาก
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"
2. โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และ
การแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น และไร้สถานะ
3. โครงการ กสม. ลงพื้นที่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาประเด็นสิทธิมนุษยชน
4. โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
5. โครงการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษา
สภาพปัญหาด้านสิทธิชุมชนที่เกิดจากการสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน้า”
6. การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
7. แผนงานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI)
8. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก (APF)
9. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum:
SEANF)
10. การประชุมหารือของคณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน AICHR
ในประเด็นที่ให้ความสาคัญร่วมกันในระดับภูมิภาค

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 1. โครงการจัดทา "วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน"
2. โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
3. โครงการจัดงานสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2563
4. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563
5. โครงการจัดทาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา
6. โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
7. โครงการจัดทาแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ
ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
8. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
กลยุทธ์ที่ 4.2 9. โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการจัดทา
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564

สถานะ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

สถานะ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4.3

10. โครงการการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กลยุทธ์ที่ 4.4

11. โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

5

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.1
กลยุทธ์ที่ 5.2

เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
ไม่มีโครงการ
1. การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และ
ตารางกาหนดการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. และการดาเนินการตามคู่มือการ
ทาลายและการส่งมอบเอกสารที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของสานักงาน กสม.
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจาปี
พ.ศ. 2564

สถานะ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2

ยังไม่ได้ดาเนินการ

4. โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ระดับผู้บริหาร)

ยังไม่ได้ดาเนินการ

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบสมดุล

อยู่ระหว่างดาเนินการ

6. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ
7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ดาเนินการแล้วเสร็จ
(การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงาน กสม.)
ดาเนินการแล้วเสร็จ
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสิทธิมนุษยชน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
10. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูนสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ
การทางานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"
ยังไม่ได้ดาเนินการ
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
12. โครงการพัฒนากระบวนการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจด้านการต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 5.3

13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงาน
ของสานักกฎหมาย
14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการรับเรื่อง
ร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"
15. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและกาหนดแนวทางการดาเนินงานของ
สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
16. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard
Operating Procedure: SOP)” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
18. โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในองค์กร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19. โครงการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
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รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(ต่อ)
โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

สถานะ

กลยุทธ์ที่ 5.4

ไม่มีโครงการ

-

กลยุทธ์ที่ 5.5

20. โครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนสานักงาน กสม.
ปี พ.ศ. 2565-2567 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

อยู่ระหว่างดาเนินการ

21. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงาน กสม. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ตารางที่ 3: สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนการปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนก
รายหน่วยงาน
หน่วย: โครงการ

หน่วยงาน

โครงการ
ทั้งหมด

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

10
8
2
13
1
1
6
5
5
0

รวม 9 สานัก 1 หน่วย

51
โครงการ

ผลการปฏิบัติงาน
(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
1
1
3
1
3
2
-

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ
6
6
2
9
1
1
5
1
2
-

ยังไม่ได้
ดาเนินการ
3
1
1
1
1
-

11 โครงการ

33 โครงการ

7 โครงการ

(ร้อยละ 21.57) (ร้อยละ 64.71) (ร้อยละ 13.73)

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิ บัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ให้ เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากการรวบรวมข้ อ มู ล
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้ เบิ กจ่า ยงบประมาณ
จานวน 100,710,244.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.91 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกตามประเภทต่าง ๆ
สรุปได้ดังนี้
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รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.1 ผลการใช้จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บัติ การประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนก
รายแผนงาน) แผนงานที่มีร้ อยละการใช้จ่ายสู งสุด เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 68,341,279.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.03 รองลงมา คือ แผนงานพื้นฐาน
จานวน 32,007,084.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.32 และแผนงานที่มีร้อยละการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 361,880 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.64
ดังตารางที่ 4 และแผนภาพที่ 2
ตารางที่ 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายแผนงาน
หน่วย: บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ
ที่จัดสรรตาม
แผนปฏิบตั ิการ 2564
151,517,600.00
98,437,754.02
86,658,376.02
43,317,809.00

แผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืน้ ฐาน
ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
- กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ฯ
- กิจกรรมประสานความร่วมมือและสนับสนุนการ
ดาเนินงานขององค์กรภาครัฐฯ
- กิจกรรมวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบฯ
ผลผลิต: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
- กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบและ
เสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดฯ
- กิจกรรมจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาฯ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวม
งบสารองไว้ส่วนกลางฯ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินงบประมาณ
ที่ปรับปรุงระหว่าง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
งบประมาณ ร้อยละ
ปีงบประมาณ 2564
151,776,669.00
68,341,279.37 45.03
93,265,383.52
32,007,084.74 34.32
83,247,219.52
25,225,278.04
29.11
39,836,152.50
14,617,895.80
33.75

30,678,991.02

30,749,491.02

7,045,057.25

22.91

12,661,576.00
11,779,378.00

12,661,576.00
10,018,164.00

3,562,324.99
6,781,806.70

28.13
67.70

9,596,560.00

8,278,830.00

5,829,993.56

70.42

2,182,818.00

1,739,334.00

951,813.14

54.72

1,143,700.00

1,143,700.00

361,880.00

31.64

251,099,054.02
4,700,945.00
255,799,999.02

246,185,752.52
4,418,122.50
255,799,999.02*

100,710,244.11

40.91

แผนภาพที่ 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายแผนงาน
200

150

100

หน่วย: ล้านบาท

151.52

151.78
(45.03%)
98.44
68.34

(34.32%)
32.01

50

0

93.27

(31.64%)
1.14

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
จัดสรรต้นปี

แผนงานพื้ นฐาน
ปรับปรุงระหว่างปี

1.14

แผนงานบูรณาการฯ
ผลการใช้จ่าย

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
*

0.36

หมายเหตุ วงเงินงบประมาณทีป่ รับปรุงในระหว่างปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจานวน 255,799,999.02 บาท ประกอบด้วย
1. งบประมาณที่จัดสรร จานวน 246,185,752.52 บาท (คิดเป็นร้อยละ 96.24)
2. งบประมาณที่จัดสรรไว้สาหรับงานจ้างเอกชนดาเนินงาน ในครึ่งปีหลัง จานวน 5,196,124.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.03)
3. งบสารองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินและจาเป็นเร่งด่วน 4,418,122.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.73)
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รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.2 ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิบั ติ การประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (จ าแนก
รายหน่วยงาน)
สานัก/หน่วย ที่มีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
สูงสุด คือ สานักกฎหมาย มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 82.20 รองลงมา คือ สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 69.62 และสานักที่มผี ลการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ สานักส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 23.85 ดังตารางที่ 5 และแผนภาพที่ 3
ตารางที่ 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายหน่วยงาน
หน่วย: บาท
วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่จัดสรรตามแผน
ทีป่ รับปรุงระหว่าง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
งบประมาณ ร้อยละ
ปฏิบัติการ 2564 ปีงบประมาณ 2564
204,584,746.02
203,203,163.02
86,689,252.67 42.66
3,906,080.00
3,395,695.50
1,199,386.50 35.32
5,463,880.00
4,898,340.00
2,308,057.56 47.12
21,974,699.00
20,907,479.00
4,986,411.25 23.85
726,000.00
726,000.00
505,410.00 69.62
1,554,440.00
1,076,720.00
614,961.00 57.11
433,555.00
240,655.00
151,675.00 63.03
1,149,790.00
995,320.00
818,183.00 82.20
10,825,864.00
10,262,380.00
3,310,677.13 32.26
30,000.00
30,000.00
19,502.00 65.01
450,000.00
450,000.00
106,728.00 23.72
251,099,054.02 246,185,752.52
100,710,244.11 40.91
4,700,945.00
4,418,122.50
255,799,999.02 255,799,999.02*

สานัก/หน่วย
1. สานักบริหารกลาง
2. สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3. สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
5. สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
6. สานักมาตรฐานและติดตามการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
7. สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
8. สานักกฎหมาย
9. สานักดิจทิ ัลสิทธิมนุษยชน
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
11.งบรวมคณะทางานและคณะอนุกรรมการ
รวม
งบสารองไว้ส่วนกลาง กรณีฉกุ เฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน
รวมทั้งสิ้น

แผนภาพที่ 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกรายหน่วยงาน
250

หน่วย: ล้านบาท

200
42.66%
150
100
50
0

35.32%

47.12%

23.85%

69.62%

63.03%
57.11%

82.20%

32.26%

23.72%

สบก.

สกค.

สคส.

สสค.

สฝป.

สมต.

สรป.

สกม.

สดส.

นตส.

งบรวมฯ

204.58

3.91

5.46

21.97

0.73

1.55

0.43

1.15

10.83

0.03

0.45

ปรับปรุงระหว่างปี 203.20

3.40

4.90

20.91

0.73

1.08

0.24

1.00

10.26

0.03

0.45

ผลการใช้จ่าย

1.20

2.31

4.99

0.51

0.61

0.15

0.82

3.31

0.02

0.11

จัดสรรต้นปี

86.69

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
*

65.01%

หมายเหตุ วงเงินงบประมาณทีป่ รับปรุงในระหว่างปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจานวน 255,799,999.02 บาท ประกอบด้วย
1. งบประมาณที่จัดสรร จานวน 246,185,752.52 บาท (คิดเป็นร้อยละ 96.24)
2. งบประมาณที่จัดสรรไว้สาหรับงานจ้างเอกชนดาเนินงาน ในครึ่งปีหลัง จานวน 5,196,124.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.03)
3. งบสารองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินและจาเป็นเร่งด่วน 4,418,122.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.73)
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รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.4.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนก
รายยุทธศาสตร์)
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนก
รายยุ ท ธศาสตร์ รอบ 6 เดื อ น ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2564 พบว่ า ระหว่ า งปี ง บประมาณคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการอนุมัติ ให้คืนเงินงบประมาณสาหรับ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ /ปรับปรุง
การดาเนินงาน ส่งผลให้งบประมาณจากเดิมจัดสรร 29,675,744 บาท คงเหลือจานวน 29,372,844 บาท
โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 4,906,402.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.70 ยุทธศาสตร์ที่มี สัดส่วน
การใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน
1,658,420.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.48 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 343,690 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.94 และยุทธศาสตร์ที่มีร้อยละการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 1,641,833 บาท
คิดเป็นร้อยละ 10.94 ดังตารางที่ 6 และแผนภาพที่ 4
ตารางที่ 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายยุทธศาสตร์
หน่วย: บาท
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดสรรตามแผน
ปฏิบัติการ 2564

จานวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ
ทีป่ รับปรุงระหว่าง
ปีงบประมาณ 2564

(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

งบประมาณ

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5

1
8
10
11
21

1,641,530
4,201,165
15,005,349
8,827,700

1,641,530.00
4,201,165.00
15,005,349.00
8,524,800.00

343,690.00
1,658,420.10
1,641,833.00
1,262,459.00

20.94
39.48
10.94
14.81

รวมทั้งสิ้น

51

29,675,744

29,372,844.00

4,906,402.10

16.70

แผนภาพที่ 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกรายยุทธศาสตร์
หน่วย: ล้านบาท

16

15.01 15.01

14
12
(10.94%)

10

8.83

8

(39.48%)

6
(20.94%)

4
2
0

8.52

1.64
0

0

0

4.20

4.20

(14.81%)
1.66

1.64

1.64

0.34

ยุทกธศาสตร์
ที่ 1
ยุทท
ธศาสตร์
ที่ 2
ยุทธศาสตร์
ที่มา: สานั
กิจการคณะกรรมการสิ
ธิมนุษยชนแห่
งชาติ ยุ(ข้ทอธศาสตร์
มูล ณ วัทนี่ 3ที่ 30 กันยายน
2563)ที่ 4

จัดสรรต้นปี

ปรับปรุงระหว่างปี

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ผลการใช้จ่าย

1.26

ยุทธศาสตร์ที่ 5
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รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.1 ปัญหาอุปสรรค
จากการติดตามผลการปฏิบั ติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) พบว่า ผลงานส่วน
ใหญ่เป็นงานตามภารกิจประจา โครงการยุทธศาสตร์ที่มีการดาเนินการแล้วเสร็จมีเพียง 11 โครงการ หรื อ
คิดเป็นร้อยละ 21.57 ปัจจัยที่ทาให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่สามารถดาเนินโครงการ
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ ต ามเป้ า หมาย เนื่ อ งจากข้ อ จ ากั ด ที่ ม าจากปั จ จั ย ภายนอก ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบด้ า นลบ
ต่อการขับ เคลื่ อ นแผนปฏิบั ติ การประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 คือสถานการณ์การแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและต่างประเทศมีการระบาดมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ทาให้ รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)
ส่ ง ผลให้ โ ครงการเชิง ยุ ท ธศาสตร์ ภ ายใต้ แ ผนปฏิ บั ติก ารประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ มี กิ จ กรรม
ในลักษณะเป็นการจัดประชุม/สัมมนาวิชาการ การศึกษาวิจัย การลงพื้นที่สารวจข้อมูลรับฟังความคิดเห็น
การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรการ ตลอดจนการประชุมระหว่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศต่ า ง ๆ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ท าให้ แ ผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมของบางหน่ ว ยงานมี ค วาม
จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน รวมถึงการชะลอหรือเลื่อนการดาเนินงานออกไปในไตรมาสที่ 3 – 4
4.2 ข้อเสนอแนะ
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา พบว่า มีสถิติ
จานวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการแพร่ระบาดของโรครุนแรง และขยาย
เป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขับเคลื่อนนโยบายของ กสม. ให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการประจาปี สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงควรทบทวนและปรับแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีแนวทางการดาเนินงาน
ดังนี้
1) อาจพิ จ ารณาใช้ป ระโยชน์ข้อมูล ในแผนบริหารความเสี่ ยงของส านักงาน กสม. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และประเมินความเสี่ยง
ของโครงการ โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยนามาใช้ประการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1.1) กรณี ที่ ห น่ ว ยงานสามารถปรั บเปลี่ ยนกิ จกรรม/วิธีก ารท างาน โดยไม่ ก ระทบกับ
เป้าหมายที่กาหนด ขอให้ทบทวนและจัดทาแผนการปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่
3-4 (ฉบับปรับปรุง) เพื่อเสนอต่อ กสม. พิจารณา
1.2) กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งมีความจาเป็นที่จะต้องขออนุมัติยกเลิก
การดาเนินโครงการ มิเช่นนั้นจะมีผลกระทบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
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รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
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2) สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ โดยคานึงถึงข้อจากัดในสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่รัฐบาลได้ขอให้หน่วยงานราชการทุกแห่งจัดรูปแบบการทางานที่บ้าน (Work from home) เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ และส านัก คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุษยชน
แห่ ง ชาติ อาจพิ จ ารณาส่ ง เสริ ม การน าเทคโนโลยี ที่ จ าเป็ น เช่ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ/ดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ น
การปฏิบั ติงานแบบ online ที่จ ะไม่ส่ งผลกระทบแก่ราชการ รวมทั้งอาจสนับสนุนทรัพยากร ความรู้ และ
การถ่ายทอดความรู้ที่จาเป็นอย่างพอเพียง ในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการทางานตามหน้าที่
และอานาจของ กสม. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวด้วย
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย
และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัตติ ามข้อเสนอแนะที่สาคัญของคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

1 1.แผนงานการจัดทารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

1
ประสานงานฝ่าย
เลขานุการ
คณะกรรมการประจา
สนธิสัญญาเพื่อทราบ
กาหนดการที่แน่นอน

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

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญา CERD 1 ฉบับ

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

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ฉบับ

1

2
เตรียมองค์ประกอบ
งบประมาณและ
ประเด็น logistics
ต่าง ๆ

3

4

5

เตรียมการด้านสารัตถะ
และประเด็นที่จะมีการ
หยิบยก/ถ้อยแถลงซึ่งจะ
ใช้ในการหารือกับ
คณะกรรมการประจา
อนุสัญญา

เข้าร่วมและแสดงท่าที
ร่วมทั้งข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในฐานะ
องค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่
ในการติดตาม/
ตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามอนุสัญญา

จัดทาสรุปผลการประชุม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการทาหน้าที่ของ
กสม. และคณะทางานที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งสานักงาน

ผลลัพธ์
จัดส่งรายงาน CERD ไปยัง
สหประชาชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของรายงานคู่ขนานฯ

(ต.ค.63-ก.พ.64)

(ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ผลการดาเนินงาน

ได้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจาอนุสัญญา CERD เพื่อทราบกาหนดการที่แน่นอน โดยได้รับแจ้ง
ว่าขอเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกาหนดเนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังรายละเอียดปรากฎ
ตามหนังสือสานักสิทธิมนายชนระหว่างประเทศ ที่ สม 0007/332 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ดี โดยที่อาจมี
การจัดประชุมขึ้นได้ภายในปี 2564

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เดิมกาหนดการพิจารณา
รายงานของไทย
คณะกรรมการประจาอนุสัญญา
CERD มีกาหนดพิจารณา
ในช่วง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
ซึ่งได้เลื่อนออกไปอย่างไม่มี
กาหนดเนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1.2 การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อติดตามการรายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของไทย
Convention against Torture - CAT

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(ต.ค.63-ม.ค.64)
(ก.พ.-พ.ค.64)
(พ.ค.-มิ
.
ย.64)
(ก.ค.64)
(ส.ค.-ก.ย.64)
(บาท)
ผลการดาเนินงาน
ตามหนังสือ สรป ที่ สม 0007/24 ลงวันที่ 15 ม.ค. 64 ได้นาเรียนเลขาธิการ กสม.
P
ได้ดาเนินการ
เรือ่ งการได้รับแจ้งฝ่ายเลขานุการประจาคณะกรรมการอนุสัญญา CAT ว่าปัจจุบันมี
ประสานงานฝ่าย รายงานของประเทศต่าง ๆ ค้างการพิจารณาเป็นจานวนมากจึงได้ปรับแนวทางการรับ
เลขานุการ
พิจารณารายงานคู่ขนานของ กสม. โดยจะรับพิจารณาก็ตอ่ เมื่อมีกาหนดตารางเวลา
คณะกรรมการ
การพิจารณารายงานของภาครัฐด้วยวาจาแล้ว โดยในส่วนของไทยคาดว่าในห้วงปี
ประจาสนธิสัญญา
2564 -2565 จะยังไม่มกี ารพิจารณา จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้ในปีงบประมาณ
เพื่อทราบ
2564 และเห็นควรยกเลิกกิจกรรมนี้ ซึ่งเลขาธิการ กสม. ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กาหนดการที่แน่นอน
และได้นาเรียน
เลขาธิการ กสม.
ตามหนังสือ สรป ที่
สม 0007/24 ลงวันที่
15 ม.ค. 64

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัตติ ามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
– กิจกรรมจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัตติ ามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ทุกหน่วยงานที่จัดทาข้อเสนอแนะในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดาเนินงานที่กอ่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและเอกชนโดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงต่อกฏหมายรัฐสภาและรัฐมนตรีมนตรีที่สาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

2 1. โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อรองรับ

(บาท)
500,000

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
1
2
3
4
5
งบประมาณ
ต.ค.-พ.ย.63
ธ.ค.63-ม.ค.64
ก.พ.-ส.ค.64
ส.ค.-ก.ย.64
ส.ค.-ก.ย.64
(บาท)
ดาเนินการเข้า
สรุปผลการ
เสนอรายงาน กสม.
154,610.00 แต่งตั้งคณะทางาน จัดทาแผนในการ

หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอแนะ
มาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

เข้าตรวจเยีย่ มสถานที่

ตรวจเยีย่ ม

ดาเนินงาน

พิจารณา

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
สืบเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส

และกรอบสาหรับ

โควิด19 ทาให้การดาเนิน

การตรวจสอบ

การลงพื้นที่ตรวจเยีย่ ม

(สคส.)

ต้องเลื่อนออกไป
ประกอบกับต้องมีการปรับ
เปลี่ยนแผนในการดาเนิน
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
1.มีกลไกในรูปของคณะทางาน
2.มีแผนสาหรับการเข้าตรวจเยีย่ มและกรอบในการตรวจสอบสถานที่
3.มีการเข้าตรวจเยีย่ มสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
4.มีการจัดทาสรุปผลการดาเนินการ
5.มีการเสนอรายงานผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะหรือ
มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง ต่อ กสม.

หน่วยนับ

ผลลัพธ์
แผน/เป้าหมาย
ตรวจเยีย่ มศูนย์ฟื้นฟู
ข้อสรุปการดาเนินงานของสถานฟื้นฟูผู้
สมรรถภาพผู้ติดยา
ติดยาเสพติด เพื่อคุ้มครองบุคคลทุกคนที่
เสพติด ตามกฎหมาย ถูกคุมขังหรือจาคุก กฎหมายและงานที่
ว่าด้วยการฟื้นฟู
เกีย่ วข้องให้เห็นสภาพปัญหาและ
สมรรถภาพผู้ติดยา
ข้อจากัดในการดาเนินงานสาหรับการ
เสพติด จานวน 6 แห่ง จัดทารายงานสรุปผลการตรวจเยีย่ มที่มี
4 ภาค
ข้อเสนอแนะและมาตรการต่อหน่วย

ผลการดาเนินงาน
P

P

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

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
500,000

3 2.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดาเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

(งบประมาณ สกสว.)

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

ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ขออนุมัติโครงการ

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

วิจัย

(สกค.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร
การสัมภาษณ์ และ
ประชุมกลุ่มย่อย

วิเคราะห์ข้อมูล

นาเสนอ

และจัดทาร่าง

ผลการวิจัย

รายงานการวิจัย

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

1. รายงานวิจัยที่มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารออนไลน์

เรื่อง

1

2. การพัฒนากาลังคนด้านการวิจัยของสานักงาน กสม.

คน

ผลลัพธ์
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนกรณีการดาเนินการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

1

การสื่อสารออนไลน์

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดทารายงานฉบับ เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่
หน่วยงานจัดสรรทุนคือ สกสว.
สมบูรณ์
กาหนดให้หน่วยงานต้อง
ดาเนินการวิจัยเองแทนการจ้าง
ที่ปรึกษา ทาให้เกิดข้อติดขัดใน
การดาเนินการอยูบ่ ้าง
โดยเฉพาะความสับสนในเรื่อง
ของกฎระเบียบที่จะนามาปรับ
ใช้ในการดาเนินการ และความ
เชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ที่อาจไม่
เพียงพอที่จะดาเนินการวิจัย
เพียงลาพังได้ ต้องประสานขอ
ความร่วมมือจากนักวิชาการ
ภายนอกเข้ามาร่วมเป็นทีมวิจัย

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

4 3.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสิทธิในสุขภาพ และการจัดทา

มาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กับการกากับและจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ

(บาท)
1,171,600
(งบประมาณ สกสว.)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

(สกค.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ม.ค.64
ก.พ.-ก.ค. 64
ส.ค.-ก.ย.64
ต.ค.-พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ขออนุมัตโิ ครงการ ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร
วิจัย
การสัมภาษณ์ และ
ประชุมกลุ่มย่อย

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
1. รายงานวิจัยที่มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการกากับและจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
2. การพัฒนากาลังคนด้านการวิจัยของสานักงาน กสม.

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

เรื่อง

1

ผลลัพธ์
พื้นที่ต้นแบบ องค์ความรู้ และ
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนกับการกากับและ

คน

วิเคราะห์ข้อมูล
และจัดทาร่าง
รายงานการวิจัย

1

จัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ

P

นาเสนอ
ผลการวิจัย

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดทารายงานฉบับ เนื่องจากมีการรวมโครงการจาก
เดิม 2 โครงการ เป็น 1
สมบูรณ์
โครงการ พร้อมทั้งต้อง
ดาเนินการแจ้งการปรับเปลี่ยน
โครงการดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการกากับและ
ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและ
เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา
จากนั้นเสนอเรื่องไปยัง สกสว.
เพื่อทราบและต้องแจ้งปรับรวม
โครงการในแผนปฏิบัติการฯ
หลังจากนาเสนอ กสม. แล้ว ซึ่ง
ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ
ในแต่ละขั้นตอนพอสมควร

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
450,000

5 4.โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ไม่มี

6,210

(งบประมาณ สกสว.)

(สกค.)

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

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
ได้ร่างเค้าโครงวิจัยฉบับสมบูรณ์

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

การจัดการประชุม
เพื่อพัฒนาเนื้อหา
รายงานการวิจัย และ
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

เรื่อง

1

ผลลัพธ์
ได้ร่างเค้าโครงวิจัยฉบับสมบูรณ์

P

การจัดการประชุม จัดทารายงานฉบับ
เพื่อพัฒนาเนื้อหา
สมบูรณ์
รายงานการวิจัย และ
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ไม่สามารถดาเนินการประชุม
คณะทางานวิจัย และจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการได้
ตามปกติเนื่องจากการเกิด
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
โรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เบื้องต้นต้องแก้ไข
ปัญหาโดยใช้วิธีการประชุมผสม
รูปแบบทั้งประชุมในห้องแต่เว้น
ระยะห่างร่วมกับการประชุม
ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
และมีเงื่อนไขที่ต้องดาเนินการ
เพิ่มเติม คือ การวิจัยในมนุษย์

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

6 5.โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม

(บาท)
56,850

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
12,450

และคุ้มครองสิทธิมนุษชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือคาสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง ทะเบียบประวัติอาชญากรในประเทศไทย
(สกม.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค. - พ.ย.63) (พ.ย. - ธ.ค.63) ธ.ค.63 - ม.ค.64) (ม.ค. - ก.พ.64) (ก.พ. - มี.ค.64)
ศึกษา ค้นคว้า
เสนอโครงการเพื่อขอ
ศึกษา ค้นคว้า
กาหนดประเด็นและ
รวบรวมข้อมูล และ ความเห็นชอบ/อนุมัติ รวบรวมข้อมูล และ จัดทาเนื้อหาอย่างย่อ
ข้อกฎหมายที่
ให้ดาเนินการจัดทา
ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทา
ชื่อเรื่องและเค้าโครง
ข้อเสนอแนะ
ในการจัดทา
ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน หรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือคาสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

จัดทาความเห็น/
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

เรื่อง

1

ผลลัพธ์
ข้อเสนอแนะมาตรการฯ หรือ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายฯ เรื่องทะเบียนประวัติ
อาชญากรในประเทศไทย

P

P

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

7 6. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ศึกษา ค้นคว้า
เสนอโครงการเพื่อขอ
ศึกษา ค้นคว้า
กาหนดประเด็นและ
รวบรวมข้อมูล และ ความเห็นชอบ/อนุมัติ รวบรวมข้อมูล และ จัดทาเนื้อหาอย่างย่อ
ข้อกฎหมายที่
ให้ดาเนินการจัดทา
ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทา
ชื่อเรื่องและเค้าโครง
ข้อเสนอแนะ
ในการจัดทา
ข้อเสนอแนะ

รอจัดสรร

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560

งบประมาณ

(สกม.)

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

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

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ครั้ง

4

ผลลัพธ์

จัดทาความเห็น/
ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ดังนั้นจึงขอ
ดาเนินการโครงการดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ 2565

กลยุทธ์ที่ 2.2 : กาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญ ในการปฏิบัตงิ านประจาปี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกาหนดประเด็น /พื้นที่สาคัญในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับ
“ประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น และ “ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

8 7. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัย

784,680

สิทธิมนุษยชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิประการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(สกค.)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

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

ยังไม่มีการเบิกจ่าย (1) ขออนุมัตโิ ครงการ
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ในภาพรวม (26 ม.ค.
64) และ (2) เริ่มต้น
การประชุมกับกลุ่ม
ย่อย (ผ่านระบบ
ออนไลน์ ) ในการ
ติดตามข้อมูล 4 กลุ่ม
ประเด็น (แรงงาน/
ที่ดนิ ทรัพยากร / นัก
ปกป้องสิทธิ/ การ
ลงทุน บรรษัทข้ามชาติ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เอกสารสาหรับเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน/องค์กร/บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

ก.พ.-พ.ค. 2564

มิ.ย.-ส.ค. 2564

ส.ค.-ก.ย. 2564

(1) การขออนุมัตใิ น
หลักการ และขอ
อนุมัตแิ ต่งตั้งผู้จัดทา
ToR (9 ก.พ. 64) (2)
การพัฒนตันฉบับ
และทากระบวนการที่
เกี่ยวจ้อ (3) การ
วิเคราะห์รายชื่อ
กลุ่มเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ และเชิง
พิ้นที่ เพื่อเผยแพร่และ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
และ (4) การจัดส่ง
เอกสารแลแบบสารวจ

(1) การจัดกิจกรรม/
การประขุมร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
รับฟังข้อเท็จจริง
และการนาเสนอ
ข้อมูลการศึกษาวิจัย
และ (2) การ
ออกแบบกิจกรรม/
กระบวนการสัมมนา

(1) การประชุม
ร่วมกับหน่วยงาน
หรือองค์กรร่วม
จัดการสัมมนา (2)
การพัฒนาเนื้อหา
และกระบวนการการ
สัมมนา และ (3) การ
เตรียมการสัมมนา

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

เล่ม

1

ผลลัพธ์
ได้เผยแพร่เอกสารและองค์ความรู้ไป
ยังหน่วยงาน/องค์กร/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

P

Sep-64

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

(1) การจัดการสัมมนา ไม่สามารถดาเนินการประชุม
และ (2) การสรุป
และจัดการประชุมเชิงปฎิบัติ
และประเมินผลการ
การได้ตามปกติ รวมถึงการลง
สัมมนา เพื่อนาเสนอ
พื้นที่เพื่อจัดทาข้อมูลและ
ต่อผู้บริหาร และส่วน
สัมภาษณ์เนื่องจากการเกิด
ที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เบื้องต้นต้องแก้ไขปัญหาโดยใช้
วิธีการประชุมผสมรูปแบบทั้ง
ประชุมในห้องแต่เว้นระยะห่าง
ร่วมกับการประชุมออนไลน์
ผ่านระบบZoom

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

9 8. โครงการถอดบทเรียนในการดาเนินงานของคณะกรรมการ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

300,000

176,630

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
(สสค.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค.63
พ.ย.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.-ก.พ. 64
กาหนดแผนงาน
จัดประชุมเพื่อ
จัดการประชุมเพื่อ
จัดทาโครงการและ เตรียมการจัดโครงการ ถอดบทเรียนฯ
เสนอขออนุมัติ
โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีการจัดประชุมเพื่อถอดบทเรียนและจัดทารายงานเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

สรุปผลการประชุม มีรายงานถอดบทเรียน

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เรื่อง

1

มีรายงานถอดบทเรียนในการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและ
โรงแรม

P

P

P
เมื่อวันที่ 17 – 18
ธันวาคม 2563
กสม. ได้จัดโครงการ
ถอดบทเรียนฯ
ณ โรงแรมอันดารา รี
สอร์ท เรสซิเด้นซ์
จังหวัดภูเก็ต

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

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

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

10 1. โครงการ "การจัดทารายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบ

(บาท)
1,197,440

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

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

รวบรวมข้อมูล
ประชุม
ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล ประชุมกลุ่มย่อย
จัดทาร่างรายงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
สถานการณ์ ปัญหา
คณะอนุกรรมการ สถานการณ์ ปัญหา (focus groups) การ สถานการณ์ปัญหา ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
และผลกระทบด้าน
จัดทารายงาน
และผลกระทบจาก ประชุมเชิงปฏิบัติการ และผลกระทบด้าน นา 2019 (COVID-19) จึงมีการ
สิทธิมนุษยชนจาก สถานการณ์ปัญหา
โครงการ EEC
(workshops) และ
สิทธิมนุษยชนจาก ชะลอการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล
โครงการพัฒนา
และผลกระทบด้าน
การสัมมนา
โครงการ EEC
สถานการ์ปัญหาและผลกระทบ
ระเบียงเศรษฐกิจ
สิทธิมนุษยชนจาก
(seminar) เพื่อรับฟัง
ด้านสิทธิมนุษยชน จาก
ภาคตะวันออก
โครงการ EEC และ
สถานการณ์ปัญหา
โครงการEEC ไว้ก่อน
(Eastern Economic ข้อเสนอแนะในการ
ผลกระทบด้านสิทธิ
Corridor: EEC)
ส่งเสริมและคุ้มครอง
มนุษยชนจาก
สิทธิมนุษยชน
โครงการ EEC

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

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

1. มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (focus groups) การประชุมเชิงปฎิบัติการ
(workshops) หรือการสัมมนา (seminar) เพื่อรับฟังสถานการณ์ ปัญหา
และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการEEC

ครั้ง

อย่างน้อย 2 ครั้ง

2. มีร่างรายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ฉบับ

1

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลลัพธ์

P

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

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
900,870

11 2. โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
177,774

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

หน่วยนับ
คน

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

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค.63
พ.ย.63
พ.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ดาเนินการจัด
ดาเนินการจัด
ดาเนินการจัด
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 1 รวม
กิจกรรม ที่ 2
ร่วมกับเครือข่าย ญาติชาติพันธุช์ าวเล ร่วมกับเครือข่าย
เพื่อจัดเก็บข้อมูล
เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ของกลุ่มคนไทย
ของกลุ่มคนไทย
พลัดถื่น (ครัง้ ที่1)
พลัดถื่น (ครัง้ ที่2)

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

P
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ สานักงาน กสม. ไม่ได้ เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.
ชาวเล มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 400 เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับ 2563 ณ ชุมชน
คน กิจกรรมที่ 1 เกิดการทางานร่วมกับ เครือข่าย เนื่องจาก ชาวเล เกาะหลีเป๊ะ อ.
เครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติ ขณะนั้นยังไม่ได้รับ เมืองสตูล จ.สตูล
พันธุ์และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น และจัดทา จัดสรรเงินงบประมาณ และมีการสรุป
รายงานสรุปผลการดาเนินกิจกรรม
รายงานการจัด
กิจกรรมรวมญาติ
ชาติพันธุ์ชาวเล ที่สม
0004/1248 ลว. 30
ธ.ค. 63

ดาเนินการจัด
จัดทารายงาน
กิจกรรมที่ 3 วันชน สรุปผลการดาเนิน
เผ่าพื้นเมืองสากล
โครงการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

12 3. โครงการ กสม. ลงพื้นที่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ยังไม่ได้รับการจัดสรร

ประเด็นสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ

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

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค.63 - มี.ค.64

ม.ค.64 - มี.ค.64

ติดตามผลการ
ดาเนินงานข้อเสนอ
จากโครงการ กสม.
พบประชาชน (ชุดที3่ )
/มติ กสม. บริหาร
เพื่อรวบรวมข้อมูล
และกาหนดรูปแบบ
การจัดกิจกรรม

ศึกษาและจัดทาข้อมูล
ประเด็นสถานการณ์
จากรายงานการ
ประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน ข้อมูล
จากข่าวและสื่อต่าง ๆ
ตลอดจนแถลงการณ์
และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายของ กสม. เพื่อ
เตรียมรายงานความ
คืบหน้าต่อ ชุดที่ 4

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
1. มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวน
กลุ่มเป้าหมาย
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักคณะกรรมการ/สานักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และรับทราบวิสัยทัศน์การทางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ม.ค.64 - มี.ค.64

แผน/เป้าหมาย
140 คน

ร้อยละ

70

ผลลัพธ์

P
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ปรับแก้ไข (ร่าง)
แบบสอบถามและชุด
คาถามในการติดตาม
ผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอจากโครงการ
กสม.พบประชาชน
(ชุดที่ 3) /มติ กสม.
บริหารและการ
กาหนดรูปแบบการ
จัดกิจกรรม

P
อยูร่ ะหว่างรวบรวม
ศึกษา และจัดทา
ข้อมูลสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนใน
ประเด็นต่างๆ จาก
รายงานประเมิน
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน ข่าวและ
สื่อต่างๆ ตลอดจน
แถลงการณ์และ
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายของกสม

เม.ย. - ก.ย.64

ดาเนินการจัด
ดาเนินการจัด
จัดทารายงานสรุปผล
กิจกรรมการประชุม กิจกรรม กสม. พบ การดาเนินโครงการ
เตรียมการโครงการ ประชาชนในภูมิภาค
กสม.พบประชาชนใน
จานวน 2 ครั้ง
ภูมิภาค จานวน 2 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ
คน

เม.ย. - ก.ย.64

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
503,900

13 4. โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค. - ธ.ค.63
ม.ค. - ก.พ.64 มี.ค. - เม.ย.64 พ.ค. - ก.ค.64
ส.ค. - ก.ย.64
ประชุมเตรียมการ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ระหว่างสานักงาน
พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ.
มนุษยชนแห่งชาติและ
2558 ในประเด็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาทางกฎหมาย
เพื่อหารือและออกแบบ
และการบังคับใช้
กิจกรรมการสัมมนา
กฎหมาย
วิชาการด้านสิทธิมนุษ
ชนเรื่อง "การระดม
ความเห็นเพื่อหา
ข้อเสนอทางนโยบาย
และแก้ไขกฎหมายใน
การเข้าถึงกองทุน
ยุติธรรมของประชาชน
ในพื้นที่

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

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวน
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า 75

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้าน
สิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
3) ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ (5ระดับ) คือ มีสรุปผล
การดาเนินงานและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า 70

สรุป วิเคราะห์ข้อมูล
ทางวิชาการเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ.
2558 ในประเด็น
ปัญหาทางกฎหมาย
และการบังคับใช้
กฎหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

P
การประชุม
คณะกรรมการ
อานวยการศูนย์
ศึกษาฯ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2563 ณ
ม.อ.ปัตตานี

P

จัดกิจกรรมการ
สัมมนาวิชาการด้าน
สิทธิมนุษยชน เรื่อง
"การระดมความเห็น
เพื่อหาข้อเสนอทาง
นโยบายและแก้ไข
กฎหมายในการ
เข้าถึงกองทุน
ยุติธรรมของ
ประชาชนในพื้นที่"

จัดทาข้อเสนอทาง
นโยบายและแก้ไข
กฎหมายในการ
เข้าถึงกองทุน
ยุติธรรมของ
ประชาชนในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นที่เป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
81,500

14 5.โครงการการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจัย

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

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

ยังไม่มีการเบิกจ่าย รายงานผลการเก็บ

เรื่อง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาด้านสิทธิชุมชนที่เกิดจาก
การสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน้า”

ข้อมูลในพื้นที่ 4
จังหวัดตามแผน

(สกค.)

จัดทาบทสรุป
จัดทาบทวิเคราะห์ จัดทาบทสรุป
ได้ร่างรายงานวิจัย
รายงานผล
นโยบายที่เกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรค
ฉบับสมบูรณ์
การศึกษาเพื่อจัดทา การสร้างเขื่อน ฝาย และข้อเสนอแนะ
รายงาน
และอ่างเก็บน้าที่ ในการศึกษาวิจัย
ความก้าวหน้า
ผ่านมา
ต่อ กสม.บริหาร
เพื่อทราบ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
ได้ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รายงานวิจัยได้รับการสอบทาน
จากผู้ทรงคุณวุฒิของ กสม.

หน่วยนับ
1 เรื่อง

แผน/เป้าหมาย
ภายในไตรมาส 2

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ไม่สามารถดาเนินการปรชุมเชิง
ปฏิบัติการได้ตามปกติ รวมถึง
การลงพื้นที่เพื่อจัดทาข้อมูล
และสัมภาษณ์เนื่องจากการเกิด
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
โรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เบื้องต้นต้องแก้ไข
ปัญหาโดยใช้วิธีการประชุมผสม
รูปแบบทั้งประชุมในห้องแต่เว้น
ระยะห่างร่วมกับการประชุม
ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

ลาดับ
ที่
15

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

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

(บาท)
2,500,000

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,465,386.10

(งบดาเนินงาน
1,962,700 บาท
งบลงทุน
537,300 บาท)

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

(ต.ค.63-มี.ค.64)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีการประชุมหารือระดับนโยบายร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีการ
จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชน อย่างน้อย 5 แห่ง และมีการเปิดศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคอย่างน้อย 4 แห่ง
มีกิจกรรมหรือการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชนในพื้นที่ และมีผลการประชุมหารือเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการดาเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ สถาบันวิชาการในพื้นที่ ภาคประชาสังคม เพื่อ
ดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

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

(ม.ค.-ก.ย.64)

(ต.ค.63-ก.ย.64)

(ต.ค.63-ก.ย.64)

การประชุมหารือ
การเตรียมการ
การจัดจ้าง
พิธีเปิดศูนย์
การประชุม
ระดับนโยบาย จัดตั้งศูนย์ศึกษาและ เจ้าหน้าที่ประจา
ศึกษาและ
คณะกรรมการ
ประสานงาน
ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงาน
อานวยการ
ด้านสิทธิมนุษยชน
ประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน ศูนย์ศึกษาและ
ในภูมิภาค
ด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค
ประสานงาน
ในภูมิภาค
ด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

1.มีการประชุมหารือระดับนโยบาย
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีการ
จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชน
ศูนย์ ฯ ที่ได้ดาเนินการ 2. มีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงาน
จัดตั้งและทาพิธีเปิด ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
ศูนย์ฯ แล้ว ได้มีการ *หมายเหตุ การดาเนินโครงการจัดตั้ง
ดาเนินกิจกรรมประชุม ศูนย์ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดจ้าง
เอกชนดาเนินงาน
คณะกรรมการ
อานวยการศูนย์ฯ
และมีการดาเนินงาน
ของศูนย์ฯ

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

P
ดาเนินการแล้ว
6 แห่ง

P
ดาเนินการแล้ว
6 แห่ง

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

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

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์ในการทางานและ พัฒนาศักยภาพขององค์กร
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

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

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

3,105

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

3,105

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน
ประสานงานผู้จัด

เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ

เพื่อทราบกาหนดการ งบประมาณและ
ที่แน่นอน
ประเด็น logistics/
technology ต่างๆ

ด้านสารัตถะ/ท่าที

เข้าร่วมและแสดง

บทบาทเพื่อแสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

และเอกสารประกอบ ถึงการมีส่วนร่วม
การประชุม

จัดทาสรุปผลประชุม
ที่เป็นประโยชน์

ในที่ประชุม

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

(ม.ค.64)
P

(ก.พ.64)

(ก.พ.-มี.ค.64)

(มี.ค.64)

(เม.ย.64)

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

6.2 การประชุมนานาชาติ (International Conference) ของ GANHRI ประมาณ

(ก.ค.64)

2 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

ประสานงานผู้จัดและ
ทราบว่ากาหนดการ
ประชุมคาดว่าจะมีขึ้น
ในช่วงปลายปี ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ยังไม่มีการกาหนด
วันเวลาที่ชัดเจน

(ก.ค.-ส.ค.64)

(ส.ค.64)

(ก.ย.64)

(ก.ย.64)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

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

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน
ประสานงานผู้จัด

เพื่อทราบกาหนดการ งบประมาณและ
ที่แน่นอน
ประเด็น logistics/

วงเงิน 616,300 บาท) รหัสกิจกรรม XXM2-23309

technology ต่างๆ

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

เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ
ด้านสารัตถะ/ท่าที

เข้าร่วมและแสดง

จัดทาสรุปผลประชุม

บทบาทเพื่อแสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

และเอกสารประกอบ ถึงการมีส่วนร่วม
การประชุม

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ที่เป็นประโยชน์

ในที่ประชุม

(ก.ค.-ส.ค.63)

(ส.ค.63)

(ก.ย.63)

(ก.ย.63)

(ก.ค.-ส.ค.63)

(ส.ค.63)

(ก.ย.63)

(ก.ย.63)

ยังไม่ถึงห้วงเวลา

ประมาณ 4 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ณ กรุงนิวเดลี
สาธารณรัฐอินเดีย

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

ได้ดาเนินการประสานงาน ฝ่ายเลขานุการของ APF ทางอีเมล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ว่า จะไม่มีการจัด
ประชุม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคโควิด 19

ไม่มีการจัดประชุม เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด ๑๙ อย่างไรก็ตาม
APFมีแผนที่จะจัดโครงการ SEO
Dialogue Series เพื่อเปิด
โอกาสให้สมาชิก SEO สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
ได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

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

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

13,950

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

12,155

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน
ประสานงานผู้จัด

ขออนุมัติองค์ประกอบ เตรียมการ

เพื่อทราบกาหนดการ คณะผู้แทนที่เข้าร่วม ด้านสารัตถะและ
ที่แน่นอน
การประชุม/
เอกสารประกอบ
งบประมาณและ

(สรป.) (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม

การจัดการที่เกี่ยวกับ

วงเงิน 925,450 บาท) รหัสกิจกรรม 63M2-23310

การเดินทางของ

การประชุม

คณะผู้แทนเข้าร่วม

จัดทารายงานสรุป

การประชุมและแสดง ผลการประชุม
บทบาท มีส่วนร่วม

เสนอต่อประธาน กสม.

ใรที่ประชุม

หรือ กสม. หรือ
เลขาธิการ กสม.

คณะผู้แทนที่เข้าร่วม
9.1 การเข้าร่วมประชุม SEANF ประจาปี ครั้งที่ 17 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไกการป้องกันการทรมาน กับการสัมมนาว่าด้วย

(ก.ย.63)
P

(ก.ย-ต.ค.63)
P

(ก.ย-ต.ค.63)
P

ความเป็นบุคคลไร้รัฐในมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประมาณ 4 วัน
ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 (การประชุมทางไกล)

9.2 การประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ 18 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไกการป้องกันการทรมาน กับการสัมมนาว่าด้วย
ความเป็นบุคคลไร้รัฐในมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประมาณ 3 วัน
ประมาณเดือนกันยายน 2564 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

(ส.ค.64)
ยังไม่ถึงห้วงเวลา

(ส.ค.64)

(ส.ค.-ก.ย.64)

(ต.ค.63)
P

(ต.ค.-พ.ย.63)
P

คณะผู้แทน กสม.
ประกอบด้วย ประธาน
กสม./กสม./เลขาธิการ
กสม./รองเลขาธิการ
กสม./ผอ. สรป./
เจ้าหน้าที่ สรป. จานวน
๖ คน/และผู้แทนจาก
สานักต่างๆ เข้าร่วม
การประชุมแบบทางไกล
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ
ห้องเสวนา ชั้น ๖
สานักงาน กสม.

สานักงาน กสม. โดย
สรป. นาเสนอรายงาน
สรุปผลการประชุมต่อ
เลขาธิการ กสม./
ประธาน กสม. และนา
เสนอที่ประชุม กสม.
ทราบแล้ว ในคราวการ
ประชุม กสม. ด้าน
บริหาร ครั้งที่ 41/2563
เมื่อวันอังคารที่ 15
ธันวาคม 2563

(ก.ย.64)

(ก.ย.64)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

9.3 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group - TWG) ของ SEANF
(2 ครั้ง)
ครั้งที่ 1 ประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 63
การประชุมหารือร่วมกับสานักต่างๆ ในสานักงาน กสม เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่
19 มีนาคม 2564 ห้อง 605

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน
(ก.พ.-เม.ย.64) (เม.ย.-พ.ค.64) (เม.ย.-พ.ค.64)
(พ.ค.64)
(พ.ค.-มิ.ย.64)
P
SUHAKAM ในฐานะ
ประธาน SEANF ในปี
2564 ได้ประสาน
สมาชิก SEANF ที่จะ
จัดการจัดการประชุม
ระหว่างวันที่ 20-22
เม.ย. 2564

(มิ.ย.64)
9.4 การประชุมที่จัดโดยสมาชิกของกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชน

ประสานงานผู้จัด

แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หัวข้อเฉพาะ (Thematic Issue)

เพื่อทราบกาหนดการ
ที่แน่นอน

(มิ.ย.-ก.ค.64)

(ก.ค.64)

(ก.ค.-ส.ค.64)

เตรียมการด้านสารัตถะ คณะผู้แทนเข้าร่วม

(ก.ค.64)

จัดทารายงานสรุปผล
การประชุมเสนอต่อ
ประธาน กสม.หรือ
กสม. หรือเลขาธิการ
กสม.

ขออนุมัติองค์ประกอบ
คณะผู้แทนที่เข้าร่วม และเอกสารประกอบ
การประชุม
การประชุม/
งบประมาณและการ
จัดการที่เกี่ยวกับการ
เดินทางของคณะผู้
แทนที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน
P
ยังไม่ได้รับการแจ้ง
หรือประสานงาน
เกี่ยวกับการประชุม

การประชุมและแสดง
บทบาท มีส่วนร่วม
ในที่ประชุม

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

19 10. การประชุมหารือของคณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน AICHR ในประเด็นที่ให้ความสาคัญร่วมกันในระดับ
ภูมิภาค (ประมาณเดือนสิงหาคม 2564) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จานวน 1 ครั้ง ประมาณ 2 วัน

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

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

ขออนุมัติองค์ประกอบ เตรียมการ

คณะผู้แทนเข้าร่วม

เพื่อทราบกาหนดการ

คณะผู้แทนที่เข้าร่วม ด้านสารัตถะและ

การประชุมและแสดง ผลการประชุม

ที่แน่นอน

การประชุม/

เอกสารประกอบ

บทบาท มีส่วนร่วม

งบประมาณและ

การประชุม

ใรที่ประชุม

(สรป.) (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม

การจัดการที่เกี่ยวกับ

วงเงิน 141,300 บาท) รหัสกิจกรรม XXM2-23311

การเดินทางของ

จัดทารายงานสรุป
เสนอต่อประธาน กสม.
หรือ กสม. หรือ
เลขาธิการ กสม.

คณะผู้แทนที่เข้าร่วม
การประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียน ข้อ 14 ว่าด้วยการป้องกัน
และการต่อต้านการทรมาน (AICHR Consultaion on the Implementation of
Article 14 of the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD): Preventing
andCountering Torture) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 โดยผ่านระบบออนไลน์

P

P

ผลการดาเนินงาน
P

P

P

สานักงาน กสม. โดย
คณะผู้แทน กสม.
สรป. ได้จัดทารายงาน
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
สรุปผลการประชุม
สานักสิทธิมนุษยชน
หารือดังกล่าว เสนอต่อ
ระหว่างประเทศ จานวน
เลขาธิการ กสม./
2 คน
ประธาน กสม. และ
กสม. ทุกท่าน ทราบ
แล้ว ตามหนังสือสานัก
สิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ
สม 0007/104 ลงวันที่
4 มี.ค. 64 และ หนังสือ
สานักงาน กสม. ที่ สม
0007/ว 426 ลงวันที่
5 มี.ค. 64

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

20 1. โครงการจัดทาวารสารกฏหมายสิทธิมนุษยชน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

314,000

256,000

(ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

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

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

(ม.ค. - ก.พ. 64)
ประสานอาจารย์/
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เจ้าหน้าที่สานักงาน
กสม. และผู้สนใจ
เขียนบทความ เพื่อ
เขียนบทความแล้ว
ปรับแก้ไข

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม
และประชาชนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเพื่อส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพ และสร้างความตระหนักรู้ในหลักการสิทธิมนุษยชน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ฉบับ/เล่ม จัดพิมพ์ 2 ฉบับ
ฉบับละ 600 เล่ม

(มี.ค.-เม.ย. 64)
สรุปผลการประชุม/
สัมมนา สรุป
ข้อเสนอแนะของ
กสม. และสรุป
งานวิจัยที่น่าสนใจ

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

(ส.ค. - ก.ย. 64)
จัดประชุม/อนุมัติการ ผู้เขียนบทความและคณะ
จ้าง/จัดส่งวารสาร ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการติดต่อให้
ฉบับสมบูรณ์ให้
เขียนบทความไม่สามารถส่ง
ผู้เขียนบทความและ บทความได้ตามเวลาที่กาหนด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประสานการนา
วารสารฉบับสมบูรณ์
ลงเว็บไซด์ สานักงาน
กสม

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
จัดทาวารสารฯ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน
- ธันวาคม 2563

P

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

P
อยู่ระหว่างนาวารสาร
เผยแพร่ลงเว็บไซต์

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
1,143,700

21 2.โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
361,880.00

แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จ. ชายแดนใต้
(สคส.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค. 63)
(พ.ย. 63)
(ม.ค. - ก.ค. 64) (ก.ค. - ส.ค. 64)
(ก.ย. 64)
จัดทาและเสนอขอ
จัดทาหลักสูตร
จัดเวทีการประชุม
ระบุขั้นตอนการ
ความเห็นชอบดาเนิน ประสานกลุ่มเป้าหมาย การอบรมให้ความรู้ ดาเนินงานตามแผน
โครงการ
แก่ตัวแทนภาค
ประชาสังคม 3 จังหวัด

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

หน่วยนับ

ผลลัพธ์
แผน/เป้าหมาย
อบรมให้ความรู้แก่
เครื่อข่ายภาคประชาสังคมสามารถนา
ตัวแทนภาคประชา
ความรู้ที่ได้รับไปกาหนดแนวทางการ
สังคมจังหวัดละ 1 ครั้ง
ทางานในลักษณะเป็นเครือข่ายด้านสิทธิ
ใน 3 จังหวัด
มนุษยชนในพื้นที่ของตนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่สามารถนาไป
ดาเนินการขับเคลื่อนงานร่วมกับศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สาหรับ
การสนับสนุนการสร้างสาหรับการ
สนับสนุนการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของ
สังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของ
สิทธิมนุษยชน

ผลการดาเนินงาน
P

P

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

ระบุขั้นตอนการ
ดาเนินงานตามแผน

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทาห้
การดาเนินการลงพื้นที่ตรวจ
เยีย่ มต้องเลื่อนออกไปประกอบ
กับต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนใน
การดาเนินเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

22 3.โครงการจัดงานสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2563

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

2,500,000

498,500

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

(สสค.) 64M1-80508

จัดทาโครงการและ จัดเตรียมความ
เสนอขออนุมัติ พร้อมในการดาเนิน
โครงการ
กิจกรรม

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

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ดาเนินการจัด
กิจกรรม

สรุปผลการจัด
กิจกรรมและ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม

P

P

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 200 คน
จากที่กาหนดไว้ จานวน 100 คน

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
300,000

23 4.โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น

ด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
1
2
3
4
5
งบประมาณ
(มิ
.
ย.
63)
(ก.ค.
63)
(ต.ค.64)
(พ.ย.
64)
(ก.พ.64)
(บาท)
175,000
แต่งตั้งคณะทางาน ประชาสัมพันธ์ ดาเนินการคัดเลือก ประกาศผลการ
มอบรางวัลและ
เชิญชวนร่วมงาน
คัดเลือก
สรุปผลโครงการ

(สสค.) 64M1-80507

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

เชิงปริมาณ มีผู้สนใจเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาครบ
เชิงคุณภาพ ได้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ของสาธารณชน

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์

รางวัล

7

มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7 รางวัล

P

P

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

24 5.โครงการจัดทาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

700,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ธ.ค. 63)
(มี.ค.64)
(พ.ค.64)
(มิ.ย. 64)
(ก.ย.64)
รวบรวมข้อมูลที่
จัดการประชุมเชิง
เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ดาเนินการจัดทาร่างฯ คู่มือการ การจัดการ
เรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ครั้ง
ที่ 1

ในระดับอุดมศึกษา
(สสค.) 63M1-13406

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

มีข้อมูลวิชาการแนวทางการเรียนรูส้ ิทธิมนุษยชนศึกษา
สาหรับระดับอุดมศึกษา

จัดการประชุมเชิง นาเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติการเพื่อจัดทา เรียนรู้สิทธิมนุษยชน
คู่มือการ การจัดการ
ศึกษาสาหรับ
เรียนรู้สิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา
ศึกษาใน
สาหรับ
ระดับอุดมศึกษา ครั้ง ระดับอุดมศึกษาต่อ
ที่ 2
ผู้บังคับบัญชา

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ฉบับ

1

ผลลัพธ์
P

P

สรุปผลโครงการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

25 6.โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

(บาท)
500,000

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

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

(สสค.)

จัดทาโครงการและ
เสนอขออนุมัติ
โครงการ

จัดอบรมเชิง
จัดจ้างพิมพ์คู่มือ
ปฏิ
บัติการเพื่อ
คู่มือวิทยากร
กระบวนการด้าน เผยแพร่คู่มือวิทยากร
สิทธิมนุษยชนศึกษา กระบวนการด้าน
สิทธิมนุษยชนศึกษา
บุคคลและองค์กรที่มี
ผลงานดีเด่น

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

ได้คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ฉบับ

1

ผลลัพธ์
P

สรุปผลโครงการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
313,929

26 7.โครงการจัดทาแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

รวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
(สสค.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

1.มีแผนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการเป็นวิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน

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

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ฉบับ
คน

1
30

ผลลัพธ์

ดาเนินการจัด

สรุปผลโครงการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
6,564,720

27 8.โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
350,453

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

3,981,200

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ก.พ.-เม.ย.64)
(พ.ค.64)
(มิ.ย.64)
(ก.ค.-ส.ค.64)
(ก.ย.64)
จัดเตรียมข้อมูลการ
ดาเนินโครงการ และ
สานักงาน กสม.
ประชาสัมพันธ์
โครงการ เพื่อเปิดรับ
สมัครเยาวชนแกนนา
ของสถานศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เชิงปริมาณ - มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

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

คณะกรรมการตัดสิน สานักงาน กสม. จัด คณะกรรมการตัดสิน จัดทารายงานสรุปผล
ผลงานจัดประชุม อบรมเยาวชนแกนนา ฯ พิจารณาผลงาน การดาเนินโครงการฯ
ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือก
และครูพี่เลี้ยง/
ของเยาวชนแกนนา เสนอผู้บังคับบัญชา
เยาวชนแกนนาของ อาจารย์ท่ีปรึกษาที่ และนาเสนอผลการ
สถานศึกษาเข้าร่วม ผ่านการคัดเลือก
ตัดสินให้
โครงการ
เพื่อให้มีความรูค้ วาม คณะกรรมการสิทธิ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
มนุษยชนและแนว
เห็นชอบ และ
ทางการดาเนิน
สานักงาน กสม.
กิจกรรม
ประกาศผลการ
ประกวดผลงานของ
เยาวชนที่ได้รับรางวัล

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
1,666,000

8.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ
(Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อนาคู่มือ
การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปประยุกต์ใช้

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
1
2
3
4
5
งบประมาณ
(พ.ย.
ธ.ค.64)
(ม.ค.
ก.พ.64)
(มี
.
ค.
เม.ย.64)
(พ.ค.
ส.ค.64)
(ก.ย.64)
(บาท)
วางแผนเตรียมการจัด ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดอบรมเชิง
จัดทารายงานสรุปผล
203,944
โครงการฯ

การดาเนินโครงการฯ เพื่อเตรียมการดาเนิน ปฏิบัติการวิทยากร การดาเนินโครงการฯ
โครงการฯ
กระบวนการ
เสนอผูบ้ ังคับบัญชา
(Training of
Trainers) ด้านสิทธิ
มนุษยชนศึกษา เพื่อ
นาคู่มือการจัดการ
เรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ศึกษาสาหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงาน

แผน/เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1) มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ของจานวนกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
2) ได้รายงานผลการประเมิน การนาคู่มือการจัดการเรียนรู้

ผลลัพธ์
P
มีการประชุมกลุ่มย่อย
และปรึกษา

ฉบับ

1

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

สิทธิมนุษยชนศึกษาไปใช้ เพื่อให้มีการนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา

ออกแบบการดาเนิน

ปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคู่มือการจัดการเรียนรู้

โครงการฯ

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

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
848,640

8.3 การประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
1
2
3
4
5
งบประมาณ
(พ.ย.
64)
(ธ.ค.64)
(ม.ค.64)
(ก.พ-ก.ค.64)
(ส.ค.64)
(บาท)
146,509
วางแผนเตรียมการ จัดเตรียมข้อมูล
ประสานผู้ที่
จัดประชุม
จัดทารายงาน
จัดประชุม
คณะกรรมการ
อานวยการศูนย์
ศึกษาฯ

เกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการ
อานวยการศูนย์
ศึกษาฯ

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

หน่วยนับ
ร้อยละ

แผน/เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

เกี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
อานวยการศูนย์
ศึกษาฯ

คณะกรรมการ
อานวยการศูนย์
ศึกษาฯ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

P

P

P

สรุปผลการประชุมฯ
เสนอผู้บังคับบัญชา

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
8.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

68,880

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ย.-ธ.ค.63)
(ม.ค.64)
(ก.พ.64)
(มี.ค.64)
(มี.ค.64)
วางแผนเตรียมการ จัดเตรียมข้อมูลการ
จัดโครงการฯ
ดาเนินโครงการฯ

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

หน่วยนับ
ร้อยละ

แผน/เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ประสานผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมการจัด
โครงการฯ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

P

P

จัดการประชุมเชิง
จัดทารายงาน
ปฏิบัตกิ ารเตรียม สรุปผลการดาเนิน
ความพร้อมในการ โครงการฯ เสนอ
ปฏิบัตงิ าน ณ ศูนย์ ผู้บังคับบัญชา
ศึกษาและ
ประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนอง ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
69,000

28 9.โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
1
2
3
4
5
งบประมาณ
(ม.ค. - ก.พ. 64) (มี.ค. - เม.ย. 64) (พ.ค. - มิ.ย.64) (ก.ค. - ส.ค. 64)
(ก.ย. 64)
(บาท)
จัดทาแผนการ
ดาเนินการจัดทา
รายงานผลการ
ประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย
ประจาปี 2564
รายประเด็นสิทธิ
มนุษยชนหรือกลุ่ม
ประเด็น

เพื่อประกอบการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564
(สฝป.)

จัดกิจกรรมรับฟัง
จัดทาเอกสาร
จัดทากิจกรรม
กาหนดประเด็น ข้อมูลและความเห็น ประมวลข้อมูลหรือ ประเมินผลการจัด
คาถามเพื่อขอข้อมูล (จัดเวที/ประชุมกลุ่ม ความเห็นที่ได้จาก กิจกรรมรับฟังข้อมูล
และความเห็น
ย่อย ลงพื้นที่
กิจกรรมรับฟังข้อมูล หรือความเห็น (wrap
เพิ่มเติมจากภาค
สัมภาษณ์ ฯลฯ) หรือความเห็นต่างๆ ที่
up) เพื่อการ
ประชาชน NGO
จาแนกตามประเด็น เห็นว่าควรนามาใช้ พัฒนาการดาเนินการ
หน่วยงานของรัฐ
หรือหัวข้อสิทธิฯ
ประกอบการจัดทา
ในรอบถัดไป
จาแนกตามประเด็น
รายงานผลการ
หรือกลุ่มประเด็น
ประเมินสถานการณ์ฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
ดาเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบ
การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย ปี 2564

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ครั้ง

2

- ได้ข้อมูลรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ปี 2564 เพื่อที่ความ
ครบถ้วน รอบด้าน และมีการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กลยุทธ์ที่ 4.3 : จัดให้มีศนู ย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูล ด้านสิทธิมนุษยชน
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

29 10. โครงการการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
อิเล็กทรอนิกส์
(สดส.)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ไม่ใช้งบประมาณ

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

จัดการทบทวนและ ทดสอบการขึ้นระบบ ดาเนินการจัดแบ่ง
ปรับแก้วิธีการ
ปรับแก้วิธีการ
มีข้อกังวลเกี่ยวกับการแปล
ตรวจสอบเนื้อหาเพื่อ และเรียกใช้งาน
เนื้อหาในทุกหัวข้อ นาเสนอเนื้อหาเพื่อ นาเสนอเนื้อหาเพื่อ เนื้อหาจากต่างประเทศแม้
การนาขึ้นสู่ระบบ
พบว่ามีปัญหาเรือ่ ง และสารวจความซ้า
หลีกเลี่ยงปัญหา
หลีกเลี่ยงปัญหา
ส่วนใหญ่จะนามาจากเว็ป
การเชื่อมโยงยังไม่ เพื่อจัดทา Hyperlink
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์และจัดทา
ไซต์ที่เผยแพร่ทั่วไปสู่
ครอบคลุมการใช้งาน
ที่ครอบคลุม
Hyperlink ใหม่ และ
สาธารณะอยู่แล้วและได้มี
นาขึ้นสู่ระบบ
การอ้างอิงที่ให้เครดิต
Intranet ของ
แหล่งที่มาอยู่แล้วจึงได้มีการ
สานักงาน กสม.

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
คลังข้อมูลสารสนเทศสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ดาเนินการเรียบเรียงเนื้อหา
ใหม่ในแบบการทาสารวจ
วรรณเพื่อให้มั่นใจได้มากขึ้น

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1 ศูนย์

เจ้าหน้าที่สานักงาน
กสม. ทุกคน

ศูนย์กลางในการศึกษาหาความรู้และ
กรณีศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน

P

P

P

P

P

กลยุทธ์ที่ 4.4 : พัฒนาสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

30 11.โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

2,600,000

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

ผ่านการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2. จัดจ้างผลิต

2. จัดจ้างผลิต

เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เชิงปริมาณ

หน่วยนับ
ข่าว/สกู๊ป

แผน/เป้าหมาย
19

คน

10,000

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

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

ประชาชนและเครือข่ายองค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ตลอดจนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ได้รับการส่งเสริมความรูแ้ ละความ
ตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนและได้
รับทราบกิจกรรมและผลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเกิดความตระหนักรู้
ในเรือ่ ง
สิทธิมนุษยชน

P

P

ดาเนินกิจกรรม และ
สรุปผลการดาเนินงาน

(สสค.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*

ดาเนินกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.2 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
25,000

31 1.การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

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

เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดการเก็บเอกสารของ
สานักงาน กสม. และการดาเนินการตามคู่มือการทาลายและ
การส่งมอบเอกสารที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของสานักงาน
กสม.
(สบก.)

จัดทาร่างหลักเกณฑ์ จัดทาร่างรายละเอียด
ระบบการบริหาร
โครงการฝึกอบการ
จัดการเอกสาร
ปฏิบัติงานตามคู่มือ
หมวดหมู่และตาราง
กาหนดอายุการเก็บ
เอกสารของสานักงาน
กสม.

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

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

คน

ไม่น้อยกว่า 80 คน

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

P

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

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID -19) อาจ
ส่งผลต่อการดาเนินโครงการ
ดังกล่าว

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

32 2.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

90,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค. – ธ.ค.63) (ม.ค. - มี.ค.64) (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ก.ค. - ส.ค.64)
(ก.ย. 64)
รวบรวมข้อมูลและ ประชุมเจ้าหน้าที่ ขออนุมัตโิ ครงการ ดาเนินการจัดสัมมนา
ความจาเป็นในการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเตรียมการ
สัมมนา กาหนด
สัมมนาติดต่อ
หลักสูตรสัมมนา
วิทยากร สถานที่
และเสนอขออนุมัติ
เอกสารและ
โครงการ
อุปกรณ์ตา่ งๆ

ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจาปี พ.ศ.2564
(สบก.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

บุคลากรของสานักงาน กสม. ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ

หน่วยนับ

คน

แผน/เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า 80 คน

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

P

ประเมินผล
โครงการและ
รายงานผลการ
ดาเนินการตาม
โครงการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

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

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

จานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ

การประเมินตามที่หลักสูตรกาหนด

(คน)

80 ของจานวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
ทั้งหมด

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

(ม.ค. - มี.ค.64)

(เม.ย. - มิ.ย. 64)

(ก.ค. - ส.ค.64)

(ก.ย. 64)

กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

จัดทาร่าง
รายละเอียด
โครงการตาราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

ขออนุมัตจิ ัด
โครงการฝึกอบรม
และประสานการ
เตรียมการ

ดาเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม

สรุปผลและ
รายงานผลการ
ดาเนินโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

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

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

สานักงาน กสม. มีหลักสูตรสาหรับเตรียมความพร้อมของบุคลากร
เพื่อขึ้นสู่ตาแหน่งผู้บริหารองค์กรในอนาคต

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

(ต.ค. – ธ.ค.63)
กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

(ม.ค. - มี.ค.64)
จัดทาร่าง
รายละเอียด
โครงการ ตาราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

(เม.ย. - มิ.ย. 64)
ขออนุมัตจิ ัด
โครงการฝึกอบรม
และประสานการ
เตรียมการ

(ก.ค. - ส.ค.64)
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินโครงการ

(ก.ย. 64)
รายงานผลการ
ดาเนินโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

หลักสูตร

3

ผลลัพธ์

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

35 5.โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการ
ร่วมกับแบบสมดุล

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

666,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

เม.ย.-พ.ค. 64

พ.ค.-มิ.ย. 64

มิ.ย.-ก.ค. 64

ก.ค.-ส.ค 64

ส.ค.-ก.ย. 64

กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

จัดทาร่าง
รายละเอียด
โครงการ ตาราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

ขออนุมัตจิ ัด
โครงการฝึกอบรม
และประสานการ
เตรียมการ

ดาเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม

(สบก.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

จานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่หลักสูตรกาหนด

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ร้อยละ
(คน)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
ทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

สรุปผลและ
เนื่องจากสถานการณ์การ
รายงานผลการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ดาเนินโครงการต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 อาจ
เลขาธิการ กสม. ส่งผลต่อการดาเนินโครงการ
จาเป็นต้องปรับรูปแบบและ
ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

36 6.โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

746,000

100,000

(สบก.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

มี.ค.-เม.ย. 64

เม.ย.-พ.ค. 64

พ.ค.-มิ.ย. 64

มิ.ย.-ส.ค 64

ส.ค.-ก.ย. 64

กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

จัดทาร่าง
รายละเอียด
โครงการ ตาราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

ขออนุมัตจิ ัด
โครงการฝึกอบรม
และประสานการ
เตรียมการ

ดาเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

จานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่หลักสูตรกาหนด

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ร้อยละ
(คน)

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80 ของจานวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
ทั้งหมด

ผลลัพธ์
P

P

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
สรุปผลและ
ระบาดของโรคติ
ดเชื้อไวรัสโคโร
รายงานผลการ
ดาเนินโครงการต่อ นา 2019 อาจส่งผลต่อการ
เลขาธิการ กสม. ดาเนินโครงการจาเป็นต้องปรับ
รูปแบบและระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตร
"ความคิดเชิง
สร้างสรรสู่การ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน"

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

37 7.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจาปี

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

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

ร้อยละบุคลากรของสานักงาน กสม. ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนา

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

คน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80 ของจานวน
บุคลากรสานักงาน
กสม.ทั้งหมด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

(ต.ค. – ธ.ค.63)
กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

(ม.ค. - มี.ค.64)
จัดทาร่าง
รายละเอียด
โครงการ ตาราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

(เม.ย. - มิ.ย. 64)
ขออนุมัตจิ ัด
โครงการฝึกอบรม
และประสานการ
เตรียมการ

(ก.ค. - ส.ค.64)
ดาเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม

(ก.ย. 64)
สรุปผลและ
รายงานผลการ
ดาเนินโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

38 8.โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตร

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
401,200

1,000,000

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

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

(ต.ค. – ธ.ค.63)
พิจารณาและแจ้ง
เวียนหลักสูตรอบรม

(ม.ค. - มี.ค.64)
เสนอเลขาธิการ
เพื่อพิจารณา
คัดเลือก/อนุมัติ
และแจ้งผลให้
ผู้สมัครทราบ

(เม.ย. - มิ.ย. 64)
ยื่นใบสมัครและ
ติดตามผลการ
คัดเลือก

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
หน่วยนับ
1.จานวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่บุคลากรสานักงาน กสม เข้ารับการอบรม หลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน
2.การพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมมีความครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลักและ
ภารกิจสนับสนุน

แผน/เป้าหมาย
30

4

5

(ก.ค. - ส.ค.64)
(ก.ย. 64)
เสนอผลการ
แจ้งผลการคัดเลือก
คัดเลือกให้
ให้ผู้สมัครของ
เลขาธิการฯทราบ สานักงาน กสม.
และขออนุมัตใิ ห้ผู้
ทราบ
ได้รับคัดเลือกเข้า
อบรม

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ดาเนินการตามขั้นตอนการส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมจานวนทั้งสิ้น 19
หลักสูตร

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส่งบุคลากรจากสานัก/หน่วย เข้ารับการ
(หน่วยงาน) ของจานวนหน่วยงาน อบรม ร้อยละ 80 ของจานวนหน่วยงาน
ในสังกัดทั้งหมด
ในสังกัดทั้งหมด

P

P

P

P

P

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

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

39 9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสิทธิมนุษยชน

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
166,811

311,900

(สกค.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

(ก.พ. 2564)

(ก.พ. 2564)

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการอบรมตามเงื่อนไข
ที่หลักสูตรกาหนด

หน่วยนับ
คน
ร้อยละ

4
ประสานงานการจัด
อบรม อาทิ สถานที่
จัดอบรม พื้นที่
สาหรับการฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้าร่วมการอบรม
ฯลฯ

ผลการดาเนินงาน

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์

25.00 สานักงาน กสม. ได้ข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่มีคุณภาพในการเสนอของบประมาณ
80.00 และหรือมีบุคลากรของสานักงานที่เข้า
ร่วมดาเนินการวิจัยหรือนาองค์ความรู้
จากการอบรมไปใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบ

P

P

5

(ก.พ. 2564) (มี.ค. - เม.ย. 2564) (เม.ย. 2564)

ประสานงานวิทยากร ออกแบบและจัดทา ขออนุมัติโครงการ
จัดอบรม
รายละเอียดหลักสูตร อบรม
การอบรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เชิงปริมาณ : จานวนบุคลากรสานักงาน กสม. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

3

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ประเมินผลการจัด
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการได้
อบรม และจัดทา
ดาเนินการจัดอบรมในระหว่าง
รายงานผลการดาเนิน การเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด
โครงการ
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เบื้องต้นต้องแก้ไข
ปัญหาโดยใช้วิธีการอบรมแบบ
ผสมรูปแบบทั้งอบรมในห้องแต่
เว้นระยะห่างร่วมกับทาง
P
ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
จัดอบรมและ
และโครงการอบรมได้มีการปรับ
ประเมินผลการจัด
โครงการให้มี 3 ระยะ โดยได้จัด
อบรมระยะที่ 1 เสร็จ
อบรมระยะที่ 1 ไป ซึ่งจะมีการ
เรียบร้อย อยูร่ ะหว่าง
จัดอบรมระยะที่ 2 และ 3
การประสานและ
ตามลาดับต่อไป
เตรียมดาเนินการใน
ระยะที่ 2

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

40 10. โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูนสมรรถนะและ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

361,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

ต.ค. 63

พ.ย. 63

ธ.ค. 63 - มี.ค. 64

เม.ย. - มิ.ย.64

มิ.ย. - ก.ค.64

ประชุมกลุ่มงาน

ศักยภาพการทางานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"
(สกค.)

วางแผนการดาเนิน

เขียนโครงการ

ดาเนินการจัด

สรุปผลและ

กอค. เพื่อเตรียมพร้อม โครงการ โดยกาหนด

โครงการสัมมนา

รายงานผล

การจัดทาโครงการ

เชิงปฏิบัติการ

การดาเนินโครงการ

รายละเอียด
กิจกรรม ประเด็น

ต่อเลขาธิการ กสม.

เนื้อหาการสัมมนา
วิทยากรนาการ
สัมมนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
จานวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นไปตาม
กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

จานวน

ไม่น้อยกว่า

(คน)

40 คน

ผลลัพธ์
P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)
ระลอกใหม่ จึงจาเป็นต้องเลื่อน
การดาเนินโครงการสัมนาเชิง
ปฏิบัติการออกไปก่อน เพื่อให้
สถานการณ์คลี่คลาย โดยคาด
ว่าจะดาเนินโครงการได้ในไตร
มาส ที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

41 11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

157,000

สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(สกค.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

จานวนบุคลากรสานักงาน กสม. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

หน่วยนับ

ร้อยละ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

(ต.ค. – ธ.ค.63)
กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

(ม.ค. - มี.ค.64)
จัดทาร่าง
รายละเอียด
โครงการ ตาราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

(เม.ย. - มิ.ย. 64)
ขออนุมัตจิ ัด
โครงการฝึกอบรม
และประสานการ
เตรียมการ

(ก.ค. - ส.ค.64)
ดาเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม

ผลการดาเนินงาน

แผน/เป้าหมาย

80.00

ผลลัพธ์

5

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

(ก.ย. 64)
เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
สรุปผลและ
ไวรั
สโคโรนา 2019 (โควิด19)
รายงานผลการ
ดาเนินโครงการต่อ ระลอกใหม่ จึงจาเป็นต้องเลื่อน
เลขาธิการ กสม. การดาเนินโครงการสัมนาเชิง

ปฏิบัติการออกไปก่อน เพื่อให้
สถานการณ์คลี่คลาย โดยคาด
ว่าจะดาเนินโครงการได้ในไตร
มาส ที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
192,900

42 12. โครงการพัฒนากระบวนการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด
คืนเงิน

192,900

ด้านการต่างประเทศ
(สรป.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

(ม.ค.-ก.พ. 64)
(ก.พ. - มี.ค.64)
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ จัดทาร่างแบบสารวจ
การพัฒนา
ความคิดเห็นเสนอ
กระบวนการทางาน ผอ.สานักพิจารณา
ในบริบทของภารกิจ
สิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
จานวนบุคลากรสานักงาน กสม. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

หน่วยนับ
ร้อยละ

3

80.00

ผลลัพธ์
P

P

5

(มี.ค.64)
(เม.ย.-พ.ค. 64)
(พ.ค. - ก.ค.64)
แจ้งสารวจความเห็น รวบรวมข้อมูลความ จัดกิจกรรมให้ความรู้
ของบุคลากรเกี่ยวกับ
คิดเห็นปัญหา
ผ่านการประชุม
การพัฒนา
อุปสรรคในการทางาน
ทางไกล
กระบวนการทางาน
ในบริบทของภารกิจ
สิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน

แผน/เป้าหมาย

4

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

43 13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

150,000

104,668

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

(พ.ย.63)
ขออนุมัตโิ ครงการ

(พ.ย. - ธ.ค.63)
ประสานวิทยากร
และผู้เข้าร่วมประชุม

(ธ.ค. 63)
จัดประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ าร

(ม.ค.-ก.พ. 64)
สรุปผลการประชุม
เชิงปฏิบัตกิ าร

(ก.พ. - มี.ค.64)
รายงานผลการ
ประชุมเสนอ
เลขาธิการฯ กสม.

P

P

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

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ครั้ง

1

ผลลัพธ์
ความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาร่างกฎหมาย และสามารถ
สนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของ
กสม. และภารกิจภายในสานักงาน กสม.
ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

44 14.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบันทึกข้อมูลในระบบ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

1

2

3

4

5

(พ.ย.63)

(พ.ย. - ธ.ค.63)

(ธ.ค.63)

(ม.ค. 63 - ก.พ.64)

(ก.พ. - มี.ค.64)

105,718

ขออนุมัตโิ ครงการ

ประสานวิทยากร
และผู้เข้าร่วมประชุม

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ าร

สรุปผลการประชุม
เชิงปฏิบัตกิ าร

รายงานผลการ
ประชุมเสนอ
เลขาธิการ ฯ กสม.

162,000

ฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

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

(สมต.)

กาหนดในโครงการเกิดความ
ล่าช้ากว่ากาหนด

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

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ
เรื่อง

แผน/เป้าหมาย
ระบุจานวน

ฉบับ

918
ฉบับ

ผลลัพธ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จบันทึกข้อมูลได้
ร้อยละ อีกทั้งสามารถบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลได้เป็นระบบและนาข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์และพัฒนางาน
รวมถึงการจัดทาสถิติ

P

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

45 15.โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและกาหนดแนวทางการดาเนินงาน

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

117,000

ของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

มีกรอบแนวทางในการปฏิบัตงิ านของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

( พ.ค. 64)
(มิ.ย. - ก.ค. 64)
ศึกษา วิเคราะห์ หารือแนวทางการ
ข้อมูลในการดาเนิน จัดโครงการ และ
โครงการ
จัดหาสถานที่จัด
โครงการสัมมนา

3

แผน/เป้าหมาย

1

เรือ่ ง

ผลลัพธ์

5

(ก.ค. - ส.ค. 64) (ส.ค. - ก.ย. 64)
( ก.ย. 64)
เสนอขออนุมัติ จัดโครงการสัมมนา สรุปผลการสัมมนา
โครงการ
เพื่อพัฒนาและ
กาหนดแนวทาง
การดาเนินงานของ
สดส.

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

4

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

46 16.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
70,200

83,200

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(สดส.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

(พ.ย. 63)
( ธ.ค.63)
( ม.ค. 64)
ประสานงานกับ
จัดทาร่างโครงการ
จัดทาร่างกรอบ
สานักงาน
ฝึกอบรมเสริมสร้าง หลักสูตรและกรอบ
คณะกรรมการข้อมูล ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหา
ข่าวสาร เพื่อจัด
การปฏิบัติตาม
เตรียมการจัดโครงการ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม. จานวน 100 คน
เข้าร่วมการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ โดยทาคะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม

หน่วยนับ
แผน/เป้าหมาย
2 รุ่น รุ่น จานวนรวม 100 คน
ละ 50 คน

3

4

5

( ก.พ. 64)
จัดทาคู่มือการ
ฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

( มี.ค. 64)
จัดดาเนินการ
ฝึกอบรม จานวน
2 รุ่น และศึกษา
ดูงาน

P

P

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

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กลยุทธที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์ความรู้แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

47 17.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน

122,500

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

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

คืนเงิน
-90,000

15,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

พ.ย.63

ธ.ค. 63

ม.ค. 64

ก.พ.-เม.ย.64

พ.ค. 64

กาหนดแผนการ
ดาเนินการ

จัดทาร่าง
รายละเอียด
โครงการ ตาราง
ฝึกอบรม และ
งบประมาณ

(สบก.)

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

จานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงาน
ในสังกัดที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ร้อยละ
ร้อยละ ๑๐๐
(หน่วย ของจานวนหน่วยงาน
งาน)
ในสังกัดทั้งหมด

ขออนุมัตจิ ัด
ดาเนินการจัด
ดาเนินการโครงการ โครงการฝึกอบรม
ฝึกอบรมและ
ประสานการ
เตรียมการ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

P

P

P

P
-ดาเนินการจัด
ฝึกอบรมรุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564
- กาหนดจัดฝึกอบ
บรม รุ่นที่ 3
วันที่ 13พฤษภาคม
2564

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

- ปรับรูปแบบการฝึกอบรม
สรุปผลและ
รายงานผลการ ในรูปแบบออนไลน์
ดาเนินโครงการ เพื่อรองรับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ได้รับอนุมัติส่งคืน
งบประมาณตามหนังสือสานัก
บริหารกลาง
ที่ สม 0001/850 ลงวันที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 31 มี.ค. 64

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
440,000

48 18. โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge

Management : KM) ในองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด
คืนเงิน
-140,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
284,580

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

3

หน่วยนับ

จานวนองค์ความรูท้ ี่สาคัญในการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานสนับสนุนที่ องค์
เป็นหน่วยงานนาร่อง
ความรู้

แผน/เป้าหมาย

จัดทาร่าง
รายละเอียด
โครงการ ตาราง
ฝึกอบรมและ
งบประมาณ

ขออนุมัตจิ ัด
โครงการฝึกอบรม
และประสานการ
เตรียมการ

ดาเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม

สรุปผลและ
รายงานผลการ
ดาเนินโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.

ต.ค. 63

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

มี.ค. 64

เม.ย.-พ.ค.64

P

P

P

ต.ค. 63

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ม.ค.-ก.พ.64

P

ดาเนินจัดกิจกรรม
ที่ 2 เมื่อวันที่ 16-18
ธันวาคม 2563

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

ผลลัพธ์

อย่างน้อย 5 องค์
ความรู้

กิจกรรมที่ 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร "การเพิ่มประสิทธิภาพทีมการ
จัดการความรู้ (KM Team) ของหน่วยงานตั้งต้นและหน่วยงานในสังกัด"

P

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

จานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ร้อยละ ร้อยละ 100
(หน่วย ของจานวนหน่วยงาน
งาน) ในสังกัดทั้งหมด

ผลลัพธ์

จานวนผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 56 คน โดยเป็นบุคลากร
จากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจานวน
หน่วยงานในสังกัดทั้งหมด

5

กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

4

ผลการดาเนินงาน

(สบก.)

กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "องค์ความรูท้ ี่สาคัญ (Critical
knowledge) ในการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานสนับสนุน"

2

P

ดาเนินการกิจกรรม อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ที่ 1 (จานวน 3
ครัง้ ) เมื่อวันที่ 4 ,
19 มีนาคม 2564
และวันที่
1 เมษายน 2564

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
- ได้รับอนุมัตสิ ่งคืน
งบประมาณตามหนังสือ
สานักบริหารกลาง
ที่ สม 0001/850 ลงวันที่
31 มี.ค. 64

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
อาจส่งผลต่อการดาเนิน
โครงการ

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

49 19.โครงการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

-

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

งบประมาณ

1

2

3

4

5

(บาท)

(ก.พ.64)

(ก.พ.64)

(มี.ค.64)

(มี.ค.64)

(เม.ย.64)

เพิ่มใหม่
120,000

12,450

(สกม.)

รวบรวมกฎหมาย กฎ รวบรวมกฎหมาย กฎ จัดจ้างผู้รับจ้างพิมพ์ จัดจ้างผู้รับจ้างพิมพ์ ดาเนินการจัดประชุม
ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือและกาหนด หนังสือและกาหนด และสรุปผลเพื่อตรวจ
ประกาศ และคาสั่งที่ ประกาศ และคาสั่งที่ ขอบเขตสัญญาจ้าง ขอบเขตสัญญาจ้าง
รับงาน
เกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการสิทธิ คณะกรรมการสิทธิ
อมนุษยชนแห่งชาติ อมนุษยชนแห่งชาติ
และสานักงาน
และสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
มนุษยชนแห่งชาติ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

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

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

ฉบับ/เล่ม จัดพิมพ์ จานวน 500 3 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 เมษายน
เล่ม
2564

P

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กลยุทธที่ 5.5 พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

50 20.โครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนสานักงาน
กสม. ปี พ.ศ. 2565 - 2567 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
1
2
3
4
5
งบประมาณ
(ต.ค. - ธ.ค. 63) (ม.ค. - ก.พ. 64) (มี.ค. - เม.ย. 64) (พ.ค. - มิ.ย. 64) (ก.ค. - ส.ค. 64)
(บาท)

475,000

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เสนอขออนุมัติดาเนิน ประชุมทบทวนแผน จัดประชุมสัมมนาเชิง จัดทาแผน (ฉบับร่าง)
เพื่อประกอบการ โครงการและประชุม แม่บทเทคโนโลยี
ปฏิบัติการ /สรุปผล
ปฏิบัติการดิจิทัล
ดาเนินโครงการ เช่น เตรียมความพร้อม สารสนเทศและการ การประชุมสัมมนา
สานักงาน กสม
พ.ร.บ. ต่าง ๆ ที่
สื่อสาร ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 1
เกี่ยวข้องกับข้อมูล
(พ.ศ. 2560 - 2564)
(พ.ศ. 2565 - 2567)
ดิจิทัล/โครงการด้าน
IT เพื่อสนับสนุน
ภารกิจหลัก

(สดส.)

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เชิงปริมาณ
มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสานักงาน กสม.ระยะ 3 ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์
P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

51 21. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงาน กสม.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

3,728,200

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

(ต.ค. - ธ.ค. 63)

(ม.ค. - ก.พ. 64)

(มี.ค. - เม.ย. 64)

(พ.ค. - มิ.ย. 64)

(ก.ค. - ส.ค. 64)

ขออนุมัติหลักการ
ดาเนินการจัดทา
เสนอรายละเอียด คกก.พิจารณาผลการ ผู้รับจ้างลงนามใน
ดาเนินโครงการ
รายละเอียดขอบเขต
ขอบเขตงาน
ประกวดราคา
สัญญาจ้าง/
/ขออนุมัติแต่งตั้ง
งาน โครงการฯ
โครงการฯ ที่ได้รับ อิเล็กทรอนิกส์ได้มี
ส่งมอบครุภัณฑ์
คณะกรรมการร่าง
ความเห็นชอบ
การประชุมและจัดทา คอมพิวเตอร์และ
รายละเอียดขอบเขต
และส่งเรื่องให้สานัก
รายงานผลการ
ติดตั้งตามโครงการ ฯ
งานจ้างฯ
บริหารกลางเพื่อ
พิจารณาพร้อม
ดาเนินการจัดซื้อจัด
ความเห็นเสนอ
จ้างตามระเบียบพัสดุ เลขาธิการ กสม.

(สดส.)

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จในโครงการ
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เชิงปริมาณ
มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเทคโนโลยีและ
ระบบงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์
P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

