รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)
1. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และวงเงินงบประมาณ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 30/2561 เมื่อวันอังคารที่ 2
ตุ ล าคม 2561 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การ ตามที่ ส านั ก งานเสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 250,505,411 บาท สรุปได้ดังนี้
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืน้ ฐาน
2.1 ภารกิจ กสม.
2.2 ภารกิจประจา
3. แผนงานยุทธศาสตร์

154,642,988
69,202,303
14,882,500
54,319,803
26,660,120

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ส าหรั บ ข้ อ เสนอโครงการเชิง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ บรรจุ ไ ว้ภ ายใต้แ ผนปฏิบั ติก ารประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 วงเงินงบประมาณ 26,660,120 บาท ได้รวมโครงการภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จานวน 3 โครงการ วงเงิน งบประมาณ
2,177,100 บาท เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1: แผนปฏิบัติ การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกรายแผนงาน (ภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 250,505,411 บาท)
1. ภารกิจ กสม. 14.88 ล้านบาท
2. ภารกิจประจา 54.32 ล้านบาท

หน่ว200,000,000
ย : บาท

154,642,988
(60%)

150,000,000

69,202,303

100,000,000

(30%)
50,000,000

 ยุทธศาสตร์ที่
 ยุทธศาสตร์ที่
 ยุทธศาสตร์ที่
 ยุทธศาสตร์ที่
 ยุทธศาสตร์ที่

1: 2 โครงการ 0.66 ล้านบาท
2: 8 โครงการ 4.68 ล้านบาท
3: 8 โครงการ 5.15 ล้านบาท
4: 14 โครงการ 10.86 ล้านบาท
5: 9 โครงการ 5.29 ล้านบาท

26,660,120
(10%)

0

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้ นฐาน

แผนงานยุทธศาสตร์

2. สรุปโครงการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมวงเงินงบประมาณ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
จานวน 5 ยุทธศาสตร์ 41 โครงการ งบประมาณ 26,660,120 บาท ดังนี้

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับ
การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทางานกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้
เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน

2.4 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิ ทธิมนุษยชน สื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง
และทั่วถึง

2.5 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 : เสริ มสร้ างและพั ฒนากระบวนการท างานและการบริ หารจั ดการองค์ กรให้ เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

2.5 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 : เสริ มสร้ างและพั ฒนากระบวนการท างานและการบริ หารจั ดการองค์ กรให้ เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส (ต่อ)

3. ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)
ในช่ ว งไตรมาสที่ 1 ของปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุ ลาคม - 31 ธั นวาคม 2561) ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ ด าเนิ น งานด้ า นการตรวจสอบและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2565 โดยการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้บรรลุผลสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสรุปได้ดังนี้
3.1 สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียน
ทั้งจากผู้ร้องที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้พบเห็นว่ามีการกระทาหรือละเลย
การกระท าอั น เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จ านวน 155 เรื่ อ ง พื้ น ที่ ที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นมากที่ สุ ด
คือ กรุ งเทพมหานคร จ านวน 26 เรื่ อง รองลงมา คือ ภาคใต้ จานวน 23 เรื่ อง ผู้ ร้องส่ ว นใหญ่เป็นผู้ชาย
จานวน 71 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : จานวนเรื่องร้องเรียนที่ กสม. ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ
และเพศของผู้ร้อง
ลาดับ

พื้นที่เกิดเหตุ

1.

ภาคเหนือ

2.

ภาคตะวันออก

3.

ภาคตะวันตก

4.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.

ภาคกลาง

6.

ภาคใต้

7.

กรุงเทพมหานคร

8.

ระบุไม่ได้

จานวนเรื่อง/
ร้อยละ
6 เรื่อง
ร้อยละ 3.87
22 เรื่อง
ร้อยละ 14.19
14 เรื่อง
ร้อยละ 9.03
17 เรื่อง
ร้อยละ 10.97
23 เรื่อง
ร้อยละ 14.84
26 เรื่อง
ร้อยละ 16.77
47 เรื่อง
ร้อยละ 30.32

เพศของผู้ร้อง
ชาย
หญิง
กลุ่มบุคคล
อื่นๆ

จานวนเรื่อง/
ร้อยละ
71 เรื่อง
ร้อยละ 45.81
56 เรื่อง
ร้อยละ 36.13
2 เรื่อง
ร้อยละ 1.29
26 เรื่อง
ร้อยละ 16.77

รวมทั้งสิ้น

155 เรื่อง

ที่มา: สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

3.2 การพิ จ ารณาและตรวจสอบค าร้ อ ง และการจั ด ท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียน
เรื่ อ งการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหรื อ การกระท าหรื อ ละเลยการกระท าอั น เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ที่รับเป็นคาร้อง จานวน 25 เรื่อง และสามารถตรวจสอบและจัดทารายงานผลการตรวจสอบ จานวน 87 เรื่อง
(ของคาร้องสะสม) รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : สถิติเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อ กสม. และการรับเป็นคาร้องเพื่อตรวจสอบและจัดทา
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561
เดือน/ปี
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
รวมทั้งสิ้น

จานวน
เรื่องร้องเรียน
52
51
52
155

จานวนคาร้อง/
ที่ไม่รับเป็นคาร้อง
14/41
9/39
2/5
25/85

จานวน
คาร้องสะสม
656
668
674
674

จานวนรายงาน
ผลการตรวจสอบ
47
20
20
87

ที่มา: สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

3.3 ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายยุทธศาสตร์/หน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เร่งรัดปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบั ติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 ให้บรรลุผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จานวนทั้งสิ้น 41 โครงการ งบประมาณ
26,660,120 บาท โดยสรุปผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม
2561 จ าแนกรายยุ ท ธศาสตร์ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 และจ าแนก
รายหน่วยงาน ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ตามลาดับ ดังนี้
ตารางที่ 3 : สรุปผลการปฏิบัติงาน แยกรายยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565
หน่วย: จานวนโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565
1. ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคม
เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรอง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย
และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
2. เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการ
ขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
3. มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและ
พันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง
(synergy) ในการทางานร่วมกัน
4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้ง ผลงานสาคัญ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชน
อย่างถูกต้องและทั่วถึง
5. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและ
การบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
รวม 5 ยุทธศาสตร์

(1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)
โครงการ
ยังไม่ได้
ทั้งหมด ดาเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ ดาเนินการ

2

-

1

1

8

-

8

-

8

-

8

-

14

-

13

1

9

-

7

2

41
โครงการ

0 โครงการ
(ร้อยละ 0)

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

37 โครงการ 4 โครงการ
(ร้อยละ 90) (ร้อยละ 10)

ตารางที่ 4 : สรุปผลการปฏิบัติงาน แยกรายหน่วยงาน
หน่วย: จานวนโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

โครงการ
(1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)
ยังไม่ได้
ทั้งหมด ดาเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ
ดาเนินการ

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

รวม

5
3
6
12
1
6
3
4
1
41
0โครงการ
โครงการ (ร้อยละ 0)

4
3
6
11
1
5
3
4
37 โครงการ
(ร้อยละ 90)

1
1
1
1
4 โครงการ
(ร้อยละ 10)

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
(1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เบิกจ่ายงบประมาณ
แล้ว จานวน 66,873,885 บาท คิดเป็นร้อยละ 27 โดยจาแนกรายแผนงาน และจาแนกรายหน่วยงาน ดังตาราง
ที่ 5 และตารางที่ 6 ตามลาดับ ดังนี้
ตารางที่ 5 : สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกรายแผนงาน
หน่วย: บาท

ผลการเบิกจ่าย
แผนงาน
1. แผนงานบุคลากร
2. แผนงานพืน้ ฐาน
3. แผนงานยุทธศาสตร์
รวม

งบประมาณ
154,642,988
69,202,303
26,660,120
250,505,411

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

(1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)
ร้อยละเบิกจ่าย
งบประมาณ เปรียบเทียบรายแผนงาน

31,915,266
26,474,006
8,484,613
66,873,885

21
38
32
27

ตารางที่ 6 : สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกรายหน่วยงาน
หน่วย: บาท

ผลการเบิกจ่าย
หน่วยงาน

งบประมาณ

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

192,164,632
4,310,400
6,641,640
14,562,160
1,211,000
780,140
3,753,900
1,102,180
8,615,455
81,600
17,282,304
250,505,411

(1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

ร้อยละเบิกจ่าย
งบประมาณ เปรียบเทียบราย
หน่วยงาน

46,945,318
1,524,777
2,037,885
9,067,398
4,710
595,150
106,040
639,610
5,011,068
941,929
66,873,885

24
35
31
62
0
76
3
58
58
8
27

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

แผนภาพที่ 2: แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)
หน่วย: บาท
200,000,000

154,642,988
150,000,000

100,000,000

50,000,000

69,202,303

31,915,266
(21%)

26,474,006
(38%)

26,660,120
8,484,613
(32%)

0

