แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สาคัญของคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดทารายงาน
การปฏิบัตติ ามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน 2 ฉบับ
งบประมาณ 719,000 บาท
สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ )
วัตถุประสงค์ การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
ประจาอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีในรายงาน
ของประเทศ โดยในปี 2560 จะมีการพิจารณา
รายงานปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยเป็นภาคี 2 ฉบับ
คือ CERD และ CRC ซึ่ง กสม. ได้จัดทารายงาน
คู่ขนาน เพื่อติดตามการดาเนินงานของรัฐบาล
และได้จัดส่งให้คณะกรรมการประจาอนุสัญญา
ดังกล่าว

งบประมาณ
(บาท)
719,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

2
งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(บาท)

1.1 การเข้าร่วมประชุม
กับคณะกรรมการประจาอนุสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อติดตามการพิจารณารายงาน
การปฏิบัติตามอนุสัญญาของไทย
CERD
งบประมาณ 359,500 บาท

359,500

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค.60 - มี.ค.61
ประสานงาน
ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประจาสนธิสัญญา
เพื่อทราบ
กาหนดการ
ทีแ่ น่นอน

2
ต.ค.60 - มี.ค.61
เตรียมองค์ประกอบ
งบประมาณและ
ประเด็น
logistics ต่า ง ๆ









จัดทาบันทึก
ที่ สม 008/1503
ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2560 เสนอ กสม.
ด้านบริหารเกี่ยวกับ
ประเด็นของ กสม.
ที่จะอยู่ในรายงาน
คู่ขนานของ กสม.
ซึ่งกสม. ได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการ
เรียบร้อยแล้ว

ประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
กาหนดส่งรายงาน
ของรัฐบาลซึ่งในชั้นนี้
รายงานของรัฐบาล
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ยกร่างรายงานคู่ขนาน
ในส่วนของกสม.
โดยใช้ข้อมูล
จากสานักต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

นาเสนอร่างแรก
ของรายงานคู่ขนาน
เพื่อหารือกับ กสม.
ที่เกี่ยวข้อง

สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ)

3
ต.ค.60 - มี.ค.61
เตรียมการ
ด้านสารัตถะ
และประเด็น
ที่จะมีการหยิบยก/
หรือถ้อยแถลง ซึ่ง
จะใช้ในการหารือ
กับคณะกรรมการ
ประจาอนุสัญญา

(การจัดทารายงานเสร็จสิ้นและเข้าร่วม
การประชุมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้)

4
เม.ย.-พ.ค./ส.ค. 61
เข้าร่วมและ
แสดงท่าที รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ใน
ฐานะองค์กรอิสระ
ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ติดตาม/ตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ตามพันธกรณีของ
ประเทศ

5
ก.ย. 61
จัดทาสรุปผลการ
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวกับการทา
หน้าที่ของกสม.
และอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งในส่วนของ
สานักงานต่อไป

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1.2 การเข้าร่วมประชุม
กับคณะกรรมการประจา
อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนเพือ่ ติดตาม
การพิจารณารายงานการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาของไทย CRC
งบประมาณ 359,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)
359,500

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค.60 - เม.ย.61
ประสานงาน
ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประจาสนธิสัญญา
เพื่อทราบ
กาหนดการ
ที่แน่นอน

2
ต.ค.60 - เม.ย.61
เตรียมองค์ประกอบ
งบประมาณ
และประเด็น
logistics ต่าง ๆ

สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ)
(การจัดทารายงานเสร็จสิ้นและเข้าร่วม
การประชุมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้)

3
ต.ค.60 - เม.ย.61
เตรียมการ
ด้านสารัตถะ
และประเด็น
ที่จะมีการหยิบยก/
หรือถ้อยแถลง
ซึ่งจะใช้ในการ
หารือกับ
คณะกรรมการ
ประจาอนุสัญญา

4
พ.ค.-มิ.ย. 61
เข้าร่วมและ
แสดงท่าที
รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์
ในฐานะ
องค์กรอิสระ
ซึ่งมีหน้าที่
ในการติดตาม/
ตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ตามพันธกรณี
ของประเทศ

5
ก.ค.-ก.ย. 61
จัดทาสรุปผล
การประชุม
พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวกับ
การทาหน้าที่
ของกสม. และ
อนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งในส่วน
ของสานักงาน
ต่อไป

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ




ยกร่างและประสาน
หน่วยงานของรัฐบาล
(กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน)
ซึ่งคาดว่ารายงาน
ของรัฐบาลจะเสร็จ
ประมาณเดือน
เมษายน 2561

ดาเนินการ
ยกร่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

4

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามการดาเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาและปรับปรุงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐปฏิบัตติ ามแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบประมาณ 52,140 บาท
สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย)

รหัสกิจกรรม 60M2-0201

งบประมาณ
(บาท)
52,140

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,495.-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พ.ย.-ธ.ค. 60
มีการประชุม
คณะทางาน
เพื่อพิจารณาข้อมูล
ที่หน่วยงาน
จัดส่งให้และ
กาหนดแนวทาง
การดาเนินการต่อไป

2
ม.ค.-มี.ค. 61
ประสาน
ขอข้อมูล/
เชิญหน่วยงาน
หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
มาให้ข้อคิดเห็น
หรือข้อมูล
เพิ่มเติม

3
เม.ย.-พ.ค. 61
จัดทาร่างรายงาน

4
มิ.ย.-ก.ค. 61
คณะทางาน
พิจารณา
ร่างรายงาน
และมีการแก้ไข
ตามความเห็น
ของคณะทางาน

5
ส.ค.-ก.ย. 61
มีรายงาน
ข้อเสนอแนะ
ฉบับสมบูรณ์
ของคณะทางาน
ต่อเลขาธิการ กสม.

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินการ




1. จัดประชุมคณะทางานฯ
ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 1/11/60
ใช้ไป 420 บาท
2. จัดประชุมคณะทางานฯ
ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 7/12/2560
ใช้ไป 1,495 บาท

ประมวล วิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้รับ
จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการดาเนินธุรกิจภาคเอกชน โดยการ
ขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สาคัญเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทา
ข้อเสนอในการตรากฎหมาย
ว่าด้วยความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบตั ิ
งบประมาณ 1,068,350 บาท
(งบบูรณาการ)

งบประมาณ
(บาท)
1,068,350

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค. 61
กาหนด
กรอบแนวคิด
ในการศึกษา

2
ม.ค.-ก.พ. 61
จัดทาร่าง
ขอบเขตงาน
งานจ้างที่ปรึกษา

3
4
ก.พ. 61
ก.พ. 61
กระบวนการหารือ จัดทาร่าง ToR
พิจารณา
ร่างขอบเขตงาน
งานจ้างที่ปรึกษา
และปรับแก้

5
มี.ค. 61
นาเสนอ
สานักงาน กสม.
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอบเขตงาน
งานจัดจ้าง
ที่ปรึกษา

ปัญหาอุปสรรค
กรอบคาของบประมาณ
ที่ไม่ชัดเจนในการกาหนด
ขอบเขตเนื้อหางาน
ที่จะทาให้เหมาะสม
กับกรอบเวลา

ข้อเสนอแนะ
พัฒนาการเข้าคาขอ
งบประมาณ

สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน)





ผลดาเนินการ




- จัดทาร่างขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา
- หารือด้านวิชาการ
กับที่ปรึกษา
สานักงาน กสม.
- ปรับแก้ไขร่าง ToR

- ตั้งผู้รับผิดชอบ
ToR แล้ว
- อยู่ระหว่าง
กระบวนการพัฒนา
ToR เพื่อเสนอ
ขออนุมัติ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

6
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการศึกษาวิจัย
เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบาย
หรือมาตรการเพื่อคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ
งบประมาณ 805,230 บาท
(งบบูรณาการ)

งบประมาณ
(บาท)
805,230

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค. 61
พัฒนา
ร่างขอบเขตงาน
งานจ้างที่ปรึกษา

สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน)


จัดทาร่าง ToR

2
ม.ค.-ก.พ. 61
เสนอโครงการ
ศึกษาวิจยั ต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา
(Terms of
Reference: ToR)



3
ก.พ. 61
ดาเนินโครงการ
จ้างที่ปรึกษา
ตามขอบเขตงาน
งานจ้างที่ปรึกษา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

4
มี.ค. 61
ดาเนินโครงการ
จ้างที่ปรึกษา
ตามขอบเขตงาน
งานจ้างที่ปรึกษา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ผลดาเนินการ




5
มี.ค. 61
ดาเนินโครงการ
จ้างที่ปรึกษา
ตามขอบเขตงาน
งานจ้างที่ปรึกษา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

- ขออนุมัติ ToR
- หัวหน้าส่วนราชการ
อนุมัติ ToR และ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานจ้างที่
ปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือกและ
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างที่ปรึกษา
- นัดประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
จ้างที่ปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการจัดทา/ติดตาม
ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(อย่างน้อย 4 เรื่อง)
(ไม่ใช้งบประมาณ)
สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย)

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค.-มี.ค. 61

2
มี.ค.-เม.ย. 61

เสนอเรื่องเพื่อจัดทา/
ติดตามข้อเสนอแนะ
และได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการ/
เลขาธิการ

มีกรอบและแนวทาง
การจัดทา/ติดตาม
ข้อเสนอแนะ

3
มี.ค.-มิ.ย. 61
ประสานขอข้อมูล/รับ
ฟังความเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือ
ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

4
มี.ค.-ส.ค. 61
มีความเห็น/
ข้อเสนอแนะ
เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการ/
เลขาธิการ

5
มี.ค.-ก.ย. 61
กสม./เลขาธิการ
เห็นชอบ
ในสาระสาคัญ
ของความเห็น/
ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินการ




เลขาธิการฯ กสม. เห็นชอบ
ในหลักการ (สม 0004/90
ลงวันที่ 2 ก.พ. 61)
การจัดทาข้อเสนอแนะฯ
4 เรื่อง ได้แก่
1. การจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยา
ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม
ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. การคุ้มครองและเยียวยา
ความเสียหายกรณีนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
3. การพิจารณาคดีพลเรือน
ในศาลทหารตามประกาศ คสช.
ฉบับที่ 37/2557, 38/2557,
50/2557
4. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กรณีการดาเนินคดีเพื่อยับยั้ง
การมีส่วนร่วมในประเด็น
สาธารณะ
..................................................
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61
นาเรื่องเข้าทีป่ ระชุม กสม.
ด้านบริหารแล้ว ประธาน กสม.
พิจารณาแล้วได้มอบให้
ตรวจสอบแล้วรายงานว่า
ประเด็นทั้ง 4 เรือ่ ง อยู่ในความ
รับผิดชอบของสานักคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนหรือไม่
วันที่ 21 ก.พ. 61 สานักวิจัยฯ
ทาหนังสือถึงสานักคุ้มครองฯ
(สม 0004/143) ขอทราบ
ข้อมูลการดาเนินการจัดทา
ข้อเสนอแนะมาตราการฯ
ให้สานักวิจัยฯ ทราบ
ภายในวันที่ 1 มี.ค. 61

- จากผลการปฏิบัติ
ช่องที่ 1 เลขาธิการฯ
เห็นชอบในหลักการและ
ให้เสนอประธาน กสม.
เพื่อบรรจุวาระการประชุม
ด้าน กสม. บริหาร
ตามหนังสือที่ สม 0004/90
ลงวันที่ 2 ก.พ. 61
- เสนอ กสม. บริหาร
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61
กสม. มีมติเห็นชอบ
ให้ดาเนินการ 2 เรื่อง
อีก 2 เรื่องเลขาธิการ กสม.
ได้ให้ดาเนินการต่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ของผู้สูงอายุ
(ไม่ใช้งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค. 61
จัดตั้งคณะทางาน
เพื่อรวบรวม
สถานการณ์
สภาพปัญหา
และข้อเสนอแนะ

2
ก.พ.–มี.ค. 61
รวบรวม ศึกษา
และวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อให้
ทราบถึง
สภาพปัญหา





สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 6)

3
เม.ย.–พ.ค. 61
ประสาน
หน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ
ในการส่งเสริม
และคุ้มครอง
สิทธิผู้สูงอายุ

4
มิ.ย.–ส.ค. 61
จัดการไต่สวน
สาธารณะเพื่อ
รับฟังข้อมูลและ
ความเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

5
ก.ย. 61
มีการจัดทา
รายงาน
ข้อเสนอแนะ
นโยบายและ
กฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครอง
สิทธิผู้สูงอายุ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหา
คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
ในประเทศไทย
งบประมาณ 490,800 บาท
(งบบุคลากร)

งบประมาณ
(บาท)
490,800
*งบเดิมขอไป
500,000
ได้จริง
490,800
(งบบุคลากร)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

จัดทาแผนการ
ปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ

ตรวจเยี่ยมและ
จัดประชุมในพื้นที่
เสี่ยงต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
ตามแผนปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ

จัดทารายงาน
สรุปผล
การตรวจเยีย่ ม
พื้นที่เสี่ยง
ต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม.

จัดทา
ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
หรือแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา
ด้านสถานะบุคคล
เสนอต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
และ/หรือ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลัก
สิทธิมนุษยชน

ธ.ค. 60


ธ.ค. 60


ผลดาเนินการ
ม.ค. 61

มี.ค. 61

มี.ค. 61

(พ.ค. 61)

(ก.ค.-ส.ค. 61)

(ก.ย. 61)

เม.ย. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

ก.ค. 61

ก.ย. 61

(ธ.ค. 60)

(ธ.ค. 60)

(พ.ค.-มิ.ย.61)

(ก.ค.-ส.ค. 61)

(ก.ย. 61)

สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 7)

การลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 จ.เพชรบุรี

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

(ลงพื้นที่ในเดือน พฤษภาคม 2561)

การลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 จ.ตาก
(ลงพื้นที่ในเดือน มิถุนายน 2561)
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ
เด็กและเยาวชน
งบประมาณ 400,000 บาท
(งบบุคลากร)

งบประมาณ
(บาท)
400,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
จัดทาแผน
การดาเนินงาน

2
จัดทา(ร่าง)
กาหนดการ
และรูปแบบเวที

3
จัดทาเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม

4
มีการประชุม
และสรุปผล

5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

มีการปรับปรุง
แก้ไข (ร่าง)
ข้อเสนอแนะฯ

สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 6)

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ครั้งที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ครั้งที่ 2

การจัดสัมมนา

108,000

108,000

184,000

พ.ย. 60

ม.ค. 61

ผลดาเนินการ
มี.ค. 61







พ.ย. 60

ม.ค. 61

มี.ค. 61







พ.ย. 60

ม.ค. 61

มิ.ย. 61





เม.ย. 61

พ.ค. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
7. โครงการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง การลงโทษทางอาญา
กับหลักสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 355,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

355,000

เบิกจ่ายงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
149,650 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

ปัญหาอุปสรรค
มีค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ข้อเสนอแนะ
-

สกค. (กลุ่มงานเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล 2)
(เพิ่มโครงการเมื่อ พ.ย. 60)

กิจกรรมที่ 1 จัดงานสัมมนา
วิชาการฯ
งบประมาณ 153,000 บาท
ผลการปฏิบัติงาน
- ได้ดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ที่ 1-5 แล้ว โดยจัดงานสัมมนาฯ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์
และได้สรุปผลการสัมมนาฯ แล้ว
อยู่ระหว่างเสนอบรรจุเป็นวาระ
การประชุม กสม. ด้านบริหาร

153,000

พ.ย. 60
กาหนด/
มอบหมายหัวข้อ
ที่จะจัดสัมมนา



พ.ย. 60
จัดเตรียมสถานที่
วัน เวลา ในการ
จัดการสัมมนา



พ.ย. 60
จัดทาคาสั่ง
แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจ
และจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ

ผลดาเนินการ


ธ.ค. 60
ธ.ค. 60
จัดทาหนังสือ
จัดงาน
เชิญวิทยากร
และสรุปผล
และผู้ร่วมสัมมนา การสัมมนา
และจัดเตรียม
เอกสาร
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 การจัดทาหนังสือ
สรุปผลการสัมมนาฯ
งบประมาณ 160,000 บาท

ผลการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการ
ตามสัญญาจ้าง

งบประมาณ
(บาท)
160,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค. 61
จัดทาต้นฉบับ

2
ก.พ. 61
จัดทา ToR
สัญญาการจ้าง

3
4
5
เม.ย. – พ.ค. 61
พ.ค. 61
มิ.ย. 61
ส่งมอบงาน
เผยแพร่ทาง
ดาเนินการ
ตามสัญญาจ้าง เว็บไซด์สานักงาน เผยแพร่
- หนังสือ
กสม.
จานวน 1000 เล่ม
- แผ่นซีดี
จานวน 500 แผ่น

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินการ
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กลยุทธ์ที่ 2.2 : กาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญในการปฏิบัติงานประจาปี
โครงการตามยุทธศาสตร์ :
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันกาหนดประเด็นปัญหา/พื้นที่สาคัญ ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญใน 5 ประเด็น ดังนี้
1. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2. สิทธิชุมชน ที่ดิน และฐานทรัพยากร
3. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
4. การปกป้องและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
5. สัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการศึกษาวิจัย
เรื่อง การประเมินข้อมูลพื้นฐาน
ระดับชาติด้านธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน (National
Baseline Assessment on
Business and Human
Rights)
งบประมาณ 1,500,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
1,500,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ธ.ค.-ม.ค. 61

2
ม.ค. 61

3
ก.พ. 61

4
มี.ค. 61

ศึกษาข้อมูล
เพื่อกาหนดขอบเขต
การศึกษา
ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์
ปัจจุบันและ
ตรงกับความต้องการ
ขององค์การ

จัดกระบวนการหารือ
ผู้ทรงคุณวุฒิและ/
หรือผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาขอบเขต
งาน
จ้างที่ปรึกษา
(Terms of
Reference : ToR)
ให้มีความสมบูรณ์

เสนอโครงการ
ศึกษาวิจัยต่อ
เลขาธิการ กสม. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ขอบเขตงานจ้างที่
ปรึกษา

ดาเนินการ
ตามกระบวนการจ้าง
ที่ปรึกษาและลงนาม
ในสัญญาจ้างที่
ปรึกษา

5
มี.ค. 61 เป็นต้นไป
ดาเนินโครงการจ้างที่
ปรึกษา
ตามขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

รอการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
จากสานักงบประมาณ

สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน)





อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผลดาเนินการ

ดาเนินกระบวนการ
จ้างที่ปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก


ได้ที่ปรึกษาโครงการ

- หัวหน้าส่วนราชการ
อนุมัติให้จ้างมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย
เป็นที่ปรึกษา
(สม 0001.06/303)
ลงวันที่ 27 มี.ค. 61
- ได้ทาหนังสือ
ขออนุมัติ
โดยเปลี่ยนแปลง
รายการเงิน
งบประมาณเหลือจ่าย
ไปยังสานัก
บริหารกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

15
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการเผยแพร่และ
ขับเคลื่อนหลักการชีแ้ นะ
ของสหประชาชาติว่าด้วย
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 1,500,000 บาท
(งบบุคลากร)

งบประมาณ
(บาท)
1,500,000
(ได้งบมา)
1,308,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

เสนอโครงการ
ต่อเลขาธิการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
โครงการ

ต.ค. 60


ธ.ค. 60


3
เตรียมงาน
ประสานงาน
โครงการ

4
จัดการสัมมนา
ตามแผน
การปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ

5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

จัดทาสรุปผล
โครงการหรือ
มีข้อเสนอแนะ
เสนอต่อ
เลขาธิการทราบ

สคส.(คณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม กคส.1)

ครั้งที่ 1 : กิจกรรมที่ 1
รัฐวิสาหกิจไทยสู่ต้นแบบการทา
ธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน
ครั้งที่ 2 : กิจกรรมติดตาม
ความร่วมมือ (31 พ.ค. 61)
ครั้งที่ 3 : กิจกรรมที่ 2
Pilot Project (HRDD)
ครั้งที่ 4 : กิจกรรมที่ 3
Pilot Project (Follow up)

ผลดาเนินการ
ม.ค. 61


ต.ค. 60


ก.พ. 61

เม.ย. 61

อยู่ระหว่างดาเนินการ

จัดทาโครงการ
เพื่อนาเข้าเสนอ
ของบประมาณ

ต.ค. 60


มี.ค. 61


ต.ค. 60


ก.ค. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61


มิ.ย. 61

วันที่ 5 เม.ย. 61
โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการฯ

อยู่ระหว่าง
สรุปรายการเพื่อ
ส่งใช้เงินยืมและ
ทาสรุปผลสัมมนา

พ.ค. 61

ก.ย. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

ก.ย. 61

ก.ย. 61

อยู่ระหว่างจัดทา
อนุมัติค่าใช้จ่าย/
กาหนดการ
หนังสือเชิญ

ส.ค. 61
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการทางานร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1. โครงการพัฒนาและประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่าย
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสาคัญ
ตามยุทธศาสตร์ กสม.
งบประมาณ 1,118,000 บาท
(งบบุคลากร)

1,118,000
*งบเดิมขอไป
1,290,000
ได้จริง
1,118,000
(งบบุคลากร)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

ธ.ค. 60
มีแผนในการ
จัดตั้งศูนย์ศึกษา
และประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน

มิ.ย. 61
มีการจัดเตรียม
ความพร้อม
ด้านสถานที่
ระบบการทางาน
และบุคลากร
ประจาศูนย์ฯ
ภาคตะวันตก

3

4

5

ส.ค. 61
เปิดสถานที่
อานวยการศูนย์ฯ
ภาคตะวันตก

ส.ค.–ก.ย. 61
จัดทารายงาน
สรุปผลการจัดงาน
เสนอต่อเลขาธิการ
กสม. และหรือกสม.

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย.)

1.1 การเปิดศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันตก

ก.ค. 61
กสม. ประกาศ
จัดตั้งศูนย์ฯ
ภาคตะวันตก

ผลดาเนินการ


1. ได้รับจัดสรรงบบุคลากร
ต้องรอการอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
2. เนื่องจากการจัดพิธี
เปิดศูนย์ฯ สานักงาน กสม.
ไม่สามารถกาหนดเวลา
ที่ชัดเจนได้ ต้องรอความ
พร้อมในเรื่องการปรับปรุง
สถานที่ของมหาวิทยาลัย
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**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1.2 การประสานความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ก.พ. 61
จัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานและ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

2
มี.ค. 61
เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ

3
เม.ย. 61
จัดประชุม
เพื่อเตรียม
ความพร้อม
ในการจัดการ
ประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน

4
พ.ค. 61
จัดการประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผน
การปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ
ตามแผน
ปฏิบัติการ

5
พ.ค. 61
จัดทารายงาน
สรุปผล
การประชุม/
การสัมมนา
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม.
และหรือ กสม.

ก.ค. 61
จัดการประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผน
การปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ
ตามแผน
ปฏิบัติการ

ก.ค. 61
จัดทารายงาน
สรุปผล
การประชุม/
การสัมมนา
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม.
และหรือ กสม.

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ

1.3 โครงการประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรเอกชน
ด้านสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 290,000 บาท

290,000

พ.ค. 61
จัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานและ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ


พ.ค. 61
เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ

มิ.ย. 61
จัดประชุม
เพื่อเตรียม
ความพร้อม
ในการจัดการ
ประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน
ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มชาติพันธุ์
งบประมาณ 117,000 บาท
สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย.)

(เพิ่มโครงการเมื่อ 17 ต.ค. 60)

งบประมาณ
(บาท)
117,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(บาท)
ต.ค. 60
พ.ย. 60
พ.ย. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
110,120
กาหนดแผนงาน กาหนดเนื้อหา
จัดเตรียม
มีกิจกรรม
มีการสรุปผล
ส่งคืนเงิน
โครงการหรือ
ในการดาเนินงาน ความพร้อม
ตามแผนงาน
การจัดกิจกรรม
6,880
กลุม่ เป้าหมาย
ในการดาเนินงาน หรือโครงการ
และเสนอต่อ
รหัสกิจกรรม
ภายในกาหนด
ผู้บังคับบัญชา
61M1-21102
ตามลาดับชั้น
ตามหนังสือที่
สม 0002/236
ลงวันที่
29 มีนาคม 2561
ผลดาเนินการ





จัดโครงการส่งเสริม
สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์
: รวมญาติชาติพันธุ์
ชาวเล ครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 18–20
พฤศจิกายน 2560
ณ จังหวัดพังงา

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

จัดทารายงาน
เสนอต่อเลขาธิการฯ
กสม. ตามบันทึก
ที่ สม 0002/4
ลงวันที่
5 มกราคม 2561
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กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการขับเคลื่อน
งานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
โดยศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ระดับภาค 5 ภาค
งบประมาณ 2,052,400 บาท
(งบบุคลากร)

งบประมาณ
(บาท)
2,052,400
* งบเดิมขอไป
2,300,000
ได้จริง
2,052,400
(งบบุคลากร)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พ.ย. 60
มีแผนการ
ดาเนินงานใน
การจัดกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่าย
ระดับภาค

สสค. (1. กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)
(2. ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้
และภาคตะวันตก)

2
มี.ค. 61
มีการจัดเตรียม
ความพร้อมใน
การดาเนินการ
จัดกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่าย
ระดับภาค
(จัดทาโครงการ
จัดสรร
งบประมาณ
ประสานงาน
เบื้องต้นในการ
จัดกิจกรรม

3
พ.ค. 61
การประชุม
คณะกรรมการ
อานวยการศูนย์
ศึกษาและ
ประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชน

4
มิ.ย. – ส.ค. 61
มีกิจกรรม
ความร่วมมือกับ
เครือข่าย
ระดับภาค
ในการส่งเสริม
หรือคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

5
ปัญหาอุปสรรค
ส.ค. – ก.ย. 61
มีการรายงานผล ได้รับจัดสรรงบบุคลากร
การดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
- กิจกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษา
และประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน (5 ภาค)
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กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กร
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการในกรอบความร่วมมือ
สถาบันความร่วมมือ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทวั่ โลก
(Global Alliance of
National Human Rights
Institutions: GANHRI)
งบประมาณ 833,800 บาท

งบประมาณ
(บาท)
833,800

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
466,820.37

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค.-ก.พ. 61
ประสานงาน
ผู้จัดเพื่อทราบ
กาหนดการ
ที่แน่นอน

2
ม.ค.-ก.พ. 61
เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ
และประเด็น
logistics ต่าง ๆ

3
ม.ค.-ก.พ. 61
เตรียมการ
ด้านสารัตถะ/
ท่าทีและเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม





ผลดาเนินการ


ผู้จัดแจ้งกาหนดการ
ที่แน่นอน คือ วันที่
21-23 ก.พ. 61

จัดทาบันทึก
ที่ สม 0008/76
ลงวันที่ 18 ม.ค. 61
กราบเรียนประธาน
เพื่ออนุมัติการเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าว

4
ก.พ. 61
เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วม
ในที่ประชุม

5
มี.ค.–เม.ย. 61
จัดทาสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 1)
วัตถุประสงค์ การประชุมประจาปีของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (GANHRI)
เป็นการประชุมใหญ่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี
ในฐานะที่ กสม. ของไทยเป็นสมาชิก GANHRI
การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับสถาบันสิทธิฯ
ในระดับโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตาม
พัฒนาการใหม่ ๆ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์
สาหรับการดาเนินการในประเทศต่อไป

- การเข้าร่วมประชุมประจาปีของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก
(Global Alliance of National
Human Rights Institutions:
GANHRI) ในเดือนมีนาคม 2561
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
จานวน 1 ครั้ง

เตรียมการ
ด้านสารัตถะ


เข้าร่วมการประชุม
ได้สาเร็จตามเป้าหมาย

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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2. โครงการในกรอบความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟิก
(APF)
งบประมาณ 271,700 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

ต.ค. 60
ประสานงานผู้จัด
เพื่ อ ทราบ
กาหนดการ
ที่แน่นอน

ต.ค.–พ.ย. 60
เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ
และประเด็น
logistics ต่าง ๆ

ต.ค.–พ.ย. 60
เตรียมการด้าน
สารัตถะ/ท่าที
และเอกสาร
ประกอบ
การประชุม

พ.ย. 60
เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วม
ในที่ประชุม

ธ.ค.60 - ม.ค.61
จัดทาสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์





ผลดาเนินการ




อยู่ระหว่างดาเนินการ

เม.ย. 61
ประสานงานผู้จัด
เพื่ อ ทราบ
กาหนดการ
ที่แน่นอน

เม.ย.-พ.ค. 61
เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ
และประเด็น
logistics ต่าง ๆ

พ.ค.-มิ.ย. 61
เตรียมการด้าน
สารัตถะ/ท่าที
และเอกสาร
ประกอบ
การประชุม

มิ.ย. 61
เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วม
ในที่ประชุม

ก.ค.-ก.ย. 61
จัดทาสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

271,700

สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 1)

2.1 การประชุม APF ครั้งที่ 22
Biennial Conference
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560
ณ กรุงเทพฯ 1 ครั้ง
(สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
เป็นเจ้าภาพ)

2.2 การประชุม SEO ของ
APF ในเดือนมิถุนายน ปี 2561
ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

-

271,700

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลดาเนินการ
ยังไม่ถึงระยะเวลา
ดาเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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3. โครงการในกรอบความร่วมมือ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)
งบประมาณ 1,122,400 บาท

งบประมาณ
(บาท)
1,122,400

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
350,251.34

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

ต.ค. 60
ประสานงานผูจ้ ัด
เพื่อทราบ
กาหนดการ
ที่แน่นอน

ต.ค.-พ.ย. 60
เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ
และประเด็น
logistics ต่าง ๆ

พ.ย. 60
เตรียมการ
ด้านสารัตถะ/
ท่าทีและเอกสาร
ประกอบ
การประชุม

พ.ย. 60
เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออกถึง
การมีส่วนร่วม
ในที่ประชุม

ธ.ค.60 - ม.ค.61
จัดทาสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 2)

3.1 การเข้าร่วมประชุม
ในกรอบความร่วมมือ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(SEANF) ประจาปี ครั้งที่ 14
ณ ประเทศฟิลิปปินส์
(ประมาณ เดือนพฤศจิกายน
2560)

235,200

270,101.25

ผลดาเนินการ





ดาเนินการแล้วเสร็จ
(นาเสนอผลการประชุม
ให้ กสม. ด้านบริหาร
ทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60)

3.2 การเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมในกรอบความร่วมมือ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประจาปี ครั้งที่ 15
ที่กรุงเทพมหานคร
(ประมาณ เดือนกันยายน 2561)

386,700

ต.ค.60-ก.ย.61
ประสานงาน
สมาชิก SEANF
เพื่อทราบ
กาหนดการ
ที่แน่นอน

ต.ค.60-ก.ย.61
เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ
และประเด็น
logistics ต่าง ๆ

ต.ค.60-ก.ย.61
เตรียมการ
ด้านสารัตถะ/
ท่าทีและเอกสาร
ประกอบ
การประชุม

ต.ค.60-ก.ย.61
เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออกถึง
การมีส่วนร่วม
ในที่ประชุม

ต.ค.60-ก.ย.61
จัดทาสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์

ผลดาเนินการ
ยังไม่ถึงระยะเวลา
ดาเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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3.3 การเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่
(Technical Working Group)
ของกรอบความร่วมมือ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ที่กรุงเทพมหานคร
(ประมาณ เดือนมกราคม 2561
และ เดือนมิถุนายน 2561
จานวน 2 ครั้ง)

ครั้งที่ 1

งบประมาณ
(บาท)
324,000

162,000.00

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
69,345.01

69,345.01

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

ประสานงาน
สมาชิก SEANF
เพื่อทราบ
กาหนดการ
ที่แน่นอน

เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ
และประเด็น
logistics ต่าง ๆ

เตรียมการ
ด้านสารัตถะ/
ท่าทีและเอกสาร
ประกอบ
การประชุม

เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออกถึง
การมีส่วนร่วม
ในที่ประชุม

จัดทาสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์

ธ.ค.60 - ก.พ.61


ม.ค.-ก.พ. 61


ผลดาเนินการ
ม.ค.-ก.พ. 61


ก.พ. 61


มี.ค.-เม.ย. 61


แจ้งสมาชิก SEANF
ทราบกาหนดการ
อย่างเป็นทางการแล้ว
ตามหนังสือเชิญ
ที่ประธาน กสม.
ลงนาม URGENT
No.0008/C5

จัดทาบันทึก
ขออนุมัติจัดการ
ประชุม/
อนุมัติค่าใช้จ่าย
รวมทั้งการ
จัดเตรียมสถานที่
จัดการประชุม

เตรียมการ
ด้านสารัตถะ

เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมได้สาเร็จ
ตามเป้าหมาย
รวมทั้งทาหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม

จัดทาสรุปผลประชุม
เพื่อเสนอต่อ
ประธาน กสม.
ตามบันทึกที่
สม 0008/381
ลงวันที่ 16 มี.ค. 61

เม.ย.-พ.ค. 61

มิ.ย.-ก.ค. 61

ก.ค.-ส.ค. 61

เม.ย. 61
ครั้งที่ 2

เม.ย.-พ.ค. 61

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ยังไม่ถึงระยะเวลา
ดาเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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3.4 การเข้าร่วมประชุมที่จดั โดย
สมาชิกของกรอบความร่วมมือ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ภายใต้หัวข้อเฉพาะ
ตามแต่ที่เจ้าภาพของการประชุม
จะกาหนด (Thematic Issue)
- การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Human Rights City and the
Role of Local Government on
Respecting, Protecting and
Fulfilling Human Rights
ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2560
ณ เมืองบันเติน ประเทศอินโดนีเซีย

งบประมาณ
(บาท)
176,500

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
10,805.08

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค.60 - ก.ย.61
ประสานงานผู้จัด
เพื่อทราบ
กาหนดการ
ที่แน่นอน



2
ต.ค.60 - ก.ย.61
เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ
และประเด็น
logistics ต่าง ๆ

3
ต.ค.60 - ก.ย.61
เตรียมการ
ด้านสารัตถะ/
ท่าทีและเอกสาร
ประกอบ
การประชุม

4
ต.ค.60 - ก.ย.61
เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออกถึง
การมีส่วนร่วม
ในที่ประชุม

5
ต.ค.60 - ก.ย.61
จัดทาสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์



ผลดาเนินการ




อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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4. โครงการในกรอบความร่วมมือ
ทางด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างคณะกรรมาธิการ
ของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (AICHR) กับ
สถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งบประมาณ 359,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)
359,500

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
49,886.28

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

ต.ค.60 - ก.ย.61
ประสานงานผู้จัด
เพื่อทราบ
กาหนดการ
ที่แน่นอน

ต.ค.60 - ก.ย.61
เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ
และประเด็น
logistics ต่าง ๆ

ต.ค.60 - ก.ย.61
เตรียมการ
ด้านสารัตถะ/
ท่าทีและเอกสาร
ประกอบ
การประชุม

ต.ค.60 - ก.ย.61
เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วม
ในที่ประชุม

ต.ค.60 - ก.ย.61
จัดทาสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 2)

4.1 การเข้าร่วมการประชุม
เกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคอาเซียน
ณ ประเทศสิงคโปร์

182,000

ผลดาเนินการ
ยังไม่ถึงระยะเวลา
ดาเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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4.2 การประชุมว่าด้วยความร่วมมือ
ทางด้านสิทธิมนุษยชน ทีจ่ ัดโดย
คณะกรรมาธิการของรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(AICHR) และกลไกสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
- การเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการว่าด้วยการนาแนวทาง
สิทธิมนุษยชนมาจัดทายุทธศาสตร์ระดับ
ภูมิภาคเพื่อการประเมิน ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล
(AICHR Workshop on Rights-based
Approach to Regional
Management Strategy for
an Effective Environmental
Impact Assessment)
ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2560
ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

งบประมาณ
(บาท)
177,500

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
49,886.28

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค. 60
ประสานงานผู้จัด
เพื่อทราบ
กาหนดการ
ที่แน่นอน

2
ต.ค. 60
เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ
และประเด็น
logistics ต่าง ๆ

3
ต.ค. 60
เตรียมการ
ด้านสารัตถะ/
ท่าทีและเอกสาร
ประกอบ
การประชุม

4
ต.ค. 60
เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วม
ในที่ประชุม





ผลดาเนินการ




5
พ.ย. - ธ.ค. 60
จัดทาสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ


จัดทาสรุปผลประชุม
เพื่อเสนอต่อ กสม.
ด้านบริหาร ตาม
บันทึกที่
สม 0008/1501
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 60
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งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(บาท)

5. โครงการการเข้าร่วม
การประชุมด้านสิทธิมนุษยชน
ที่จัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และองค์กร/และ
หน่วยงานต่างประเทศอื่น ๆ
งบประมาณ 704,400 บาท

704,400

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
553,354.80

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค. 60
มีกาหนดแผน
ในการประชุม
พร้อมการจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 1)

2
ต.ค.-พ.ย. 60
มีการเตรียม
ความพร้อม
ด้านจัดเตรียม
องค์ประกอบ
คณะผู้แทนและ
ดาเนินการ
ด้าน logistics
ที่เกี่ยวข้อง

5.1 การเข้าร่วมการประชุม
United Nations Forum on
Business and Human Rights
ครั้งที่ 6 ณ สานักงานสหประชาชาติ
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560




สรป. จัดตั้งงบประมาณ
สาหรับค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
เข้าร่วมการประชุม

สรป. จัดทาบันทึก
กราบเรียนประธาน
กสม. เสนอ
องค์ประกอบ
และจัดทาอนุมัติ
ค่าใช้จ่าย

3
ต.ค.-พ.ย. 60
เตรียมการ
ด้านสารัตถะ

ผลดาเนินการ

คณะผู้แทนเป็น
ผู้ดาเนินการจัดทา
ข้อมูล

4
พ.ย. 60
เข้าร่วม
การประชุม
ได้สาเร็จ
ตามเป้าหมาย

5
ธ.ค.60 - มี.ค.61
มีรายงาน
สรุปผล
การประชุม
ที่ครอบคลุม
ประเด็นสาคัญ
อย่างครบถ้วน





คณะผู้แทนได้เข้าร่วม
การประชุมตาม
กาหนดการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการประชุม
แล้วเสร็จ ตามบันทึก
ที่ สม 0001/349
ลงวันที่ 13 มี.ค. 61

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้ง
ผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุ ท ธ์ ที่ 4.1 : พั ฒ นางานส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุษ ยชนและจัด ให้ มี แ ผนในการส่ ง เสริ มความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกับ สิ ท ธิม นุ ษ ยชนที่ค รอบคลุ ม เนื้ อ หา
กลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการคัดเลือกบุคคล
และองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประจาปี 2560
งบประมาณ 389,000 บาท
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

งบประมาณ
(บาท)
389,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
เม.ย. 60
พ.ค. 60
เสนอตั้ง
กาหนดเนื้อหา
คณะอนุกรรมการ ในการดาเนินงาน





3
4
ส.ค. 60
ต.ค. 60
จัดเตรียม
ดาเนินการ
ความพร้อมในการ จัดกิจกรรม
ดาเนินกิจกรรม
ผลดาเนินการ




5
มี.ค. 61
สรุปผล
การจัดกิจกรรม
และประเมินผล
การจัดกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการจัดงาน
วันสิทธิมนุษยชนสากล
10 ธันวาคม ประจาปี 2560
งบประมาณ 1,650,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
1,650,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ก.ย. 60
กาหนดแผนงาน

2
ต.ค. 60
จัดทาโครงการ
และเสนอขอ
อนุมัติโครงการ

3
4
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
จัดเตรียม
ดาเนินการ
ความพร้อมในการ จัดกิจกรรม
ดาเนินกิจกรรม

5
มี.ค. 61
สรุปผล
การจัดกิจกรรม
และประเมินผล
การจัดกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)





ผลดาเนินการ
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งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(บาท)

3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
เพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน
ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
งบประมาณ 700,000 บาท

700,000

สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พ.ย.60 – ก.พ.61
จัดทาแผน
การปฏิบัติงานและ
ประชุมหารือกับ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

2
ก.พ. 61
รวบรวมข้อมูล
และเสนอ
โครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ





3
มี.ค. - ก.ค. 61
ดาเนินการ
จัดทาแนวทาง
และหลักสูตร
สิทธิมนุษยชน
เพื่อการสร้างเสริม
สิทธิมนุษยชน
ในกลุ่มเป้าหมาย
ที่หลากหลาย

4
ส.ค. 61
มีหลักสูตร
สิทธิมนุษยชน
และมีความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

5
ก.ย. 61
จัดทาสรุปผล
การดาเนินงาน
ต่อผู้บริหาร
และกสม.

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการสร้างเสริมความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชน
สาหรับนักบริหารระดับสูง
(Human Rights Executive
Program)
(ไม่ใช้งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค. 61
จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และประสานงาน
กับทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง

2
ก.พ. 61
เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการ
จัดทาหลักสูตร
ในส่วนของ
สานักงานฯ
เสนอ กสม.

3
มี.ค. 61
มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
(HREP)

4
เม.ย.-ก.ค. 61
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
(HREP)

5
ส.ค.-ก.ย. 61
ร่างแนวทาง
จัดทาหลักสูตร
และดาเนินการ
ร่างหลักสูตร
(HREP)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)





ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5. โครงการออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 750,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
750,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค. 61
จัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานและ
งบประมาณ

2
มี.ค. 61
ดาเนินการ
ประชุมหารือ
เพื่อรวบรวม
ข้อมูลจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง





สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

3
มี.ค.-เม.ย. 61
เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ
และงบประมาณ

4
พ.ค.-ส.ค. 61
ดาเนินการตาม
กระบวนการ
เพื่อออกแบบ
และพัฒนา
เครื่องมือ
เพื่อการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชน

5
ก.ย. 61
จัดทาสรุปผล
การดาเนินงาน
ต่อผู้บริหาร
และ กสม.

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบประมาณ 1,840,900 บาท
(งบบูรณาการ)

งบประมาณ
(บาท)
1,840,900

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
1,762,906.96

สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

มีแผนการ
ปฏิบัติงานและ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

เสนอโครงการ
ต่อเลขาธิการ
กสม. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
โครงการ

ดาเนินการ
ฝึกอบรม
ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน

ต.ค. 60


พ.ย. 60


ผลดาเนินการ
ม.ค. 61


(ธ.ค. 60)

(29-30 ม.ค. 61)

ธ.ค. 60


ม.ค. 61


(ธ.ค. 60)

(1-2 ก.พ. 61)

ก.พ. 61


มี.ค. 61


(ธ.ค. 60)

(5-6 ก.พ. 61)

มี.ค. 61


เม.ย. 61


พ.ค. 61


(ม.ค. 61)

(ธ.ค. 60)

(8-9 ก.พ. 61)

4

5

จัดทารายงาน
สรุปผลการ
จัดการฝึกอบรม

รายงานผล
การดาเนินการ
ต่อสานักงาน
สภาความมั่นคง
แห่งชาติ

ก.พ. 61


ก.พ. 61

ก.พ. 61


มี.ค. 61

เม.ย. 61


พ.ค. 61

มิ.ย. 61


ส.ค. 61

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม : ฝึกอบรมส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1
รุ่นที่ 1 ผู้บังคับบัญชา ณ โรงแรมบุรีศรีภู
บูติกโฮเตล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค. 61

145,100

253,498.96
พ.ย. 60


ครั้งที่ 2
รุ่นที่ 2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 61

565,100

483,001.00
ม.ค. 61


ครั้งที่ 3
รุ่นที่ 3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 61

565,100

507,683.50

ครั้งที่ 4
รุ่นที่ 4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ. 61

565,100

518,723.50
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
7. โครงการ การจัดงาน
วันสตรีสากล 8 มีนาคม
หัวข้อ การประกาศเกียรติยศ
สตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ประจาปี 2561
งบประมาณ 320,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
320,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พ.ย. 60
จัดทาแผนการ
ปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

2
ม.ค. 61
เสนอโครงการ
ต่อเลขาธิการ
กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ

3
มี.ค. 61
จัดงานและ
จัดการประชุม
หรือการสัมมนา
ตามแผน
การปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ

สคส.. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5)

จัดงานวันที่ 7 มีนาคม 2561
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร




(ธ.ค. 60)

ผลดาเนินการ

จัดงาน
วันที่ 7 มี.ค. 61
ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร

4
พ.ค. 61
จัดทารายงาน
สรุปผล
การจัดงาน
และการประชุม
หรือการสัมมนา
เสนอต่อ
เลขาธิการกสม.
และหรือ กสม.

5
มิ.ย. 61
จัดทาข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เสนอต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
และหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอด
ทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ


- สรุปผลการจัดงาน
เสนอที่ประชุม
กสม. ด้านบริหาร
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61
- กสม. มีมติให้นา
ข้อเสนอแนะ
ไปผนวกรวมกับ
ข้อเสนอแนะ
ในการจัดทารายงาน
นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
เพื่อเสนอ
ต่อหน่วยงานต่าง ๆ
ในคราวเดียวกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. โครงการจัดทาวารสารวิชาการ
งบประมาณ 500,000 บาท
สบก. (ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
นางสาวนพวรรณ สุขเจริญ)

งบประมาณ
(บาท)
500,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
280,340

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ก.ค.-ก.ย. 60
รวบรวมต้นฉบับ

2
ก.ค.-ก.ย. 60
ส่งต้นฉบับ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านประเมิน
บทความ





ปีที่ 2 ฉบับ 2
(ก.ค.-ธ.ค.60)
วงเงิน
300,000 บาท

ปีที่ 3 ฉบับ 1
(ม.ค.-ก.ค.61)
วงเงิน
200,000 บาท

ต.ค.60 - มี.ค.61 ต.ค.60 - มี.ค.61
รวบรวมต้นฉบับ ส่งต้นฉบับ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านประเมิน
บทความ

3
ส.ค.-พ.ย. 60
ส่งต้นฉบับให้
เจ้าของบทความ
ตรวจทานและ
แก้ไขตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลดาเนินการ

ต.ค.60 - มี.ค.61
ส่งต้นฉบับให้
เจ้าของบทความ
ตรวจทานและ
แก้ไขตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4
พ.ย. 60
- จัดทาร่าง ToR
- เสนอขอบเขตงาน
จ้างออกแบบ
อาร์ตเวิร์คและ
จัดพิมพ์วารสารเพื่อ
ขอความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ กสม.
- เลขาธิการ กสม.
เห็นชอบ ToR จ้าง
ออกแบบอาร์ตเวิร์ค
และจัดพิมพ์

5
ธ.ค. 60
จัดพิมพ์วารสาร
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(ก.ค.-ธ.ค. 60)





เม.ย.–มิ.ย. 61

ก.ค. 61
จัดพิมพ์วารสาร
หรือจัดทาเป็น
e-Journal
เพื่อเผยแพร่
แล้วเสร็จ
ประมาณ
เดือนกรกฎาคม
2561

- จัดทาร่าง ToR
- เสนอขอบเขตงาน
จ้างออกแบบ
อาร์ตเวิร์คและ
จัดพิมพ์วารสารเพื่อ
ขอความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ กสม.
- เลขาธิการ กสม.
เห็นชอบ ToR จ้าง
ออกแบบอาร์ตเวิร์ค
และจัดพิมพ์

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ความล่าช้าในการอ่าน
ประเมินบทความ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. บทความบางส่วน
ไม่ผ่านการอ่านประเมิน
บทความ
3. คณะทางานมีภารกิจ
จานวนมาก ทาให้ไม่สามารถ
ทางานด้านวารสารได้
อย่างต่อเนื่อง

ผลดาเนินการ




อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดทาร่าง ToR
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กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญ
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาระบบงาน
และฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
องค์กรเครือข่าย ศูนย์ศึกษา
เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน
(ไม่ใช้งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สวก. (........................)

ผลดาเนินการ

หมายเหตุ : บันทึกข้อความที่ สม 0001/407 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เลขาธิการ กสม. มอบสานักวิจัยและวิชาการรับผิดชอบ
โดยให้นาหารือคณะกรรมการบริหารสานักงานฯ (ถ้านัดประชุมได้โดยเร็ว)
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-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ครั้งที่ 1 : เดือนตุลาคม 2560

-

-





ผลดาเนินการ






ครั้งที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน 2560

-

-











ครั้งที่ 3 : เดือนธันวาคม 2560

-

-











ครั้งที่ 4 : เดือนมกราคม 2561

-

-











ครั้งที่ 5 : เดือนกุมภาพันธ์ 2561

-

-











ครั้งที่ 6 : เดือนมีนาคม 2561

-

-











ครั้งที่ 7 : เดือนเมษายน 2561

-

-

ครั้งที่ 8 : เดือนพฤษภาคม 2561

-

-

ครั้งที่ 9 : เดือนมิถุนายน 2561

-

-

ครั้งที่ 10 : เดือนกรกฎาคม 2561

-

-

ครั้งที่ 11 : เดือนสิงหาคม 2561

-

-

ครั้งที่ 12 : เดือนกันยายน 2561

-

-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการติดตามสถานการณ์
ข่าวด้านสิทธิมนุษยชน
(ไม่ใช้งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค.60 – ก.ย.61 ต.ค.60 – ก.ย.61 ต.ค.60 – ก.ย.61 ต.ค.60 – ก.ย.61 ต.ค.60 – ก.ย.61
มีการวางแผน
มีการติดตาม
มีการติดตาม
มีการติดตาม
มีการติดตาม
ติดตามสถานการณ์ สถานการณ์ข่าวสาร สถานการณ์ข่าวสาร สถานการณ์ข่าวสาร สถานการณ์ข่าวสาร
ข่าวสารด้าน
ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน
และจัดทา
และจัดทา
และจัดทาสรุป
และจัดทาสรุป
สรุปรายงาน
สรุปรายงาน
รายงาน
รายงาน
อย่างน้อยสัปดาห์ โดยมีการจาแนก โดยมีการจาแนก
ละ 1 ครั้ง
ตามประเด็นสิทธิ ตามประเด็นสิทธิ
ต่าง ๆ อย่างน้อย ต่าง ๆ อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
พร้อมทั้งมีการ
วิเคราะห์ข่าวและ
ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
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งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(บาท)

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการติดตามเฝ้าระวัง
และรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 220,540 บาท

220,540

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

จัดทาโครงการพัฒนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การติดตามเฝ้าระวังและ
รายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

เสนอโครงการพัฒนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การติดตามเฝ้าระวังและ
รายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อ
พิจารณาอนุมัตโิ ครงการ

ดาเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติงานโครงการพัฒนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการติดตาม
เฝ้าระวังและรายงาน
สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ดาเนินโครงการพัฒนาเพือ่
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การติดตามเฝ้าระวังและ
รายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดทาสรุปผลโครงการ
พัฒนาเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการติดตามเฝ้า
ระวังและรายงาน
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ก.พ. 61
จัดทาโครงการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
ในการศึกษา
ตัวชี้วัด
สิทธิมนุษยชน
ตามกติกา /
อนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อใช้ในการ
ติดตามเฝ้าระวัง
และรายงาน
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

มี.ค. 61
เสนอโครงการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
ในการศึกษา
ตัวชี้วัด
สิทธิมนุษยชน
ตามกติกา /
อนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อใช้ในการ
ติดตามเฝ้าระวัง
และรายงาน
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน
ต่อเลขาธิการ
กสม. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
โครงการ

มี.ค. 61
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ในการศึกษา
ตัวชี้วัด
สิทธิมนุษยชน
ตามกติกา /
อนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อใช้ในการ
ติดตามเฝ้าระวัง
และรายงาน
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

มี.ค. 61
ดาเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใน
การศึกษาตัวชี้วัด
สิทธิมนุษยชน
ตามกติกา /
อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนเพือ่ ใช้
ในการติดตาม
เฝ้าระวังและรายงาน
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

เม.ย. 61
จัดทารายงาน
สรุปผลโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใน
การศึกษาตัวชี้วัด
สิทธิมนุษยชน
ตามกติกา /
อนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อใช้ในการ
ติดตามเฝ้าระวัง
และรายงาน
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

สวก. (กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน)

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาตัวชี้วัด
สิทธิมนุษยชนตามกติกา /
อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ความไม่ชัดเจน
เรื่องโครงสร้าง
ของกลุ่มงานและ
สานักวิจยั และวิชาการ
ทาให้มีปัญหาในการ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่
จะต้องพัฒนาศักยภาพ
ยังไม่ชัดเจน

ผลดาเนินการ
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งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการเขียน
วิเคราะห์ สังเคราะห์รายงาน
ข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการติดตาม
เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พ.ค. 61
จัดทาโครงการ
เทคนิคการเขียน
วิเคราะห์
สังเคราะห์
รายงานข้อมูล
สถิติเพื่อใช้ในการ
ติดตามเฝ้าระวัง
และรายงาน
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

2
พ.ค. 61
เสนอโครงการ
เทคนิคการเขียน
วิเคราะห์
สังเคราะห์
รายงานข้อมูล
สถิติเพื่อใช้ในการ
ติดตามเฝ้าระวัง
และรายงาน
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน
ต่อ เลขาธิการ
กสม. เพื่อ
พิจารณา
อนุมัติโครงการ

3
มิ.ย. 61
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน
โครงการเทคนิค
การเขียน
วิเคราะห์
สังเคราะห์
รายงานข้อมูล
สถิติเพื่อใช้ในการ
ติดตามเฝ้าระวัง
และรายงาน
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

4
มิ.ย. 61
ดาเนินโครงการ
เทคนิคการเขียน
วิเคราะห์
สังเคราะห์
รายงานข้อมูล
สถิติเพื่อใช้ในการ
ติดตามเฝ้าระวัง
และรายงาน
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

5
ก.ค. 61
จัดทารายงาน
สรุปผล โครงการ
เทคนิคการเขียน
วิเคราะห์
สังเคราะห์
รายงานข้อมูล
สถิติเพื่อใช้ในการ
ติดตามเฝ้าระวัง
และรายงาน
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
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กลยุทธ์ที่ 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริม
การใช้บริการศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน กสม.
งบประมาณ 287,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

ต.ค.-ธ.ค. 60
จัดทาแผน
การอบรม
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ม.ค. 61
จัดเตรียมเนื้อหา
และเอกสาร
ประกอบ
การอบรม

ม.ค. 61
เสนอขออนุมัติ
การอบรมต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

ก.พ.–มี.ค. 61
ดาเนินการ
จัดอบรม
เพื่อส่งเสริม
การใช้สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชนฯ

มี.ค.-เม.ย. 61
จัดทารายงาน
สรุปผลการอบรม
เพื่อส่งเสริม
การใช้สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชนฯ
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม.

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

287,000

สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)

กิจกรรมที่ 1 การอบรม
เพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชนฯ และความรู้
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลดาเนินการ

(คาดว่าจะดาเนินการ
จัดอบรมประมาณ
เดือน ม.ค.-มี.ค. 2561)

อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดทาเอกสารคู่มือ
การอบรม

อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดทาเอกสารคู่มือ
การอบรม

อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดทาเอกสารคู่มือ
การอบรม
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 การจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศฯ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
49,755
(ก่อหนี้)
คงเหลือ
245

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค. 61
จัดทารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
การจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์สารสนเทศฯ

2
ก.พ. 61
เสนอขออนุมัติ
ดาเนินการ
จัดจ้างทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศฯ
ต่อเลขาธิการ
กสม. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

3
ก.พ. 61
ดาเนินการ
จัดจ้างทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศฯ

4
มี.ค.-ก.ค. 61
ผู้รับจ้าง
ดาเนินการ
ส่งมอบงานและ
คณะกรรมการ
ตรวจรับสามารถ
ดาเนินการ
ตรวจรับได้

5
ส.ค. 61
ศูนย์สารสนเทศฯ
มีสอื่ ประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ

ขอแต่งตั้งผู้จัดทา
ขอบเขตของงาน
(ตามหนังสือ สวก
สม 0004/12
ลงวันที่ 8 ม.ค. 61)


เสนอขอความ
เห็นชอบขอบเขต
ของงานและผู้บริหาร
อนุมัติ ToR
(ตามหนังสือ สวก
ที่ สม 0004/193
ลงวันที่ 7 มี.ค. 61)
จานวน 49,755 บาท

อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุฯ (ตามหนังสือ
สวก สม 0004/193
ลงวันที่ 12 มี.ค. 61)
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค.-ธ.ค. 60
จัดทาแผน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ
การจัดประชุม/
การจัดสัมมนา/
เสวนาวิชาการ
ด้านห้องสมุด
เพื่อการสร้าง
ความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุด
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและ
เพื่อส่งเสริม
การใช้บริการ
ศูนย์สารสนเทศฯ

2
ม.ค.-ก.พ. 61
ติดต่อ
ประสานงาน
วิทยากร
เพื่อร่วมงาน
สัมมนา/
เสวนาวิชาการ

3
มี.ค. 61
เสนอขออนุมัติ
การจัดประชุม/
การจัดสัมมนา/
เสวนาวิชาการ
ด้านห้องสมุด
ต่อเลขาธิการ
กสม. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

4
มี.ค.-เม.ย. 61
ดาเนินการ
จัดประชุม/
การจัดสัมมนา/
เสวนาวิชาการ
ด้านห้องสมุด

5
เม.ย.-พ.ค. 61
จัดทารายงาน
สรุปผล
การจัดประชุม/
การจัดเสวนา/
เสวนาวิชาการ
ด้านห้องสมุด
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม.

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ
อยู่ระหว่างกาหนด
หัวข้อการจัดสัมมนา
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 การจัดจ้าง
บุคคลภายนอกพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศและจัดเตรียม
สื่อทรัพยากรเพื่อให้บริการ

งบประมาณ
(บาท)
165,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
150,000
(ก่อหนี้)
เบิกจ่ายแล้ว
4 งวด
60,000 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค.-พ.ย. 60
พ.ย. 60
พ.ย. 60
ธ.ค.60 - ก.พ.61
ก.พ. 61
จัดทาขอบเขต
เสนอขออนุมัติ
ดาเนินการจัดจ้าง ผู้รับจ้าง
ศูนย์สารสนเทศฯ
ของงานการจัดจ้าง ดาเนินการจัดจ้าง บุคคลภายนอก
ดาเนินการ
มีทรัพยากร
บุคคลภายนอก
บุคคลภายนอก
พัฒนาทรัพยากร ส่งมอบงานและ สารสนเทศด้าน
พัฒนาทรัพยากร พัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
สารสนเทศ
สารสนเทศ
และจัดเตรียม
ตรวจรับ สามารถ ที่พร้อมให้บริการ
และจัดเตรียม
และจัดเตรียม
สื่อทรัพยากร
ดาเนินการ
สื่อทรัพยากร
สื่อทรัพยากร
เพื่อให้บริการ
ตรวจรับได้
เพื่อให้บริการ
เพื่อให้บริการ
ต่อเลขาธิการ
กสม. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ










เลขาธิการฯ
อนุมัติ ToR เมื่อ
วันที่ 26 พ.ย. 60
ตามหนังสือ สวก.
ที่ สม 0004/946
ลงวันที่ 22 พ.ย. 60
จานวน 150,000 บาท

เลขาธิการฯ อนุมัติ
จัดจ้างตามหนังสือ
สวก.
ที่ สม 0004/946
ลงวันที่ 28 พ.ย. 60

ผู้รับจ้างลงนาม
ในสัญญาจ้าง
เลขที่ 66/2561(จ)
ลงวันที่ 1 ธ.ค. 61

ผู้รับจ้างดาเนินงาน
งวดที่ 4
และตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว

ศูนย์สารสนเทศฯ
มีทรัพยากร
ด้านสิทธิมนุษยชน
ที่พร้อมให้บริการ
จานวน 250 รายการ

(ผู้รบั จ้าง
น.ส.สายทิพย์ โสดสงค์)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

44
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนางานเอกสาร
จดหมายเหตุของสานักงาน
กสม.
(ไม่ใช้งบประมาณ)
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค.-ธ.ค. 60
มีแผนและ
ขอบเขตในการ
พัฒนางานเอกสาร
จดหมายเหตุของ
สานักงาน กสม.

2
ม.ค.-มี.ค. 61
ดาเนินการจัดทา
หมวดหมู่และ
ตารางกาหนด
อายุการจัดเก็บ
เอกสาร
จดหมายเหตุของ
สานักงาน กสม.
(ประเภท
ภารกิจสนับสนุน)

3
เม.ย.-มิ.ย. 61
ดาเนินการจัดทา
หมวดหมู่และ
ตารางกาหนด
อายุการจัดเก็บ
เอกสาร
จดหมายเหตุของ
สานักงาน กสม.
(ประเภท
ภารกิจหลัก)





ผลดาเนินการ


นาเสนอแผน
และขอบเขต
ในการพัฒนาในที่
ประชุมคณะทางาน
จัดทามาตรฐานการ
จัดการเอกสารและ
ประเมินคุณค่า
ของสานักงาน กสม.
ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 60

อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา
ของคณะทางาน
จัดทามาตรฐาน
การจัดการเอกสาร
และประเมินคุณค่า
เอกสารของ
สานักงาน กสม.

4
ก.ค.-ส.ค. 61
มีร่างหมวดหมู่
และตาราง
กาหนดอายุ
การเก็บเอกสาร
ของสานักงาน
กสม. เพื่อ
นามาใช้ในงาน
จดหมายเหตุ

5
ก.ย. 61
สานักงาน กสม.
มีหมวดหมู่
และตาราง
กาหนดอายุ
การเก็บเอกสาร
ของสานักงาน
กสม. เพื่อ
นามาใช้ในงาน
จดหมายเหตุ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

รอการพิจารณาหมวดหมู่
และตารางกาหนดอายุ
การจัดเก็บเอกสาร
จดหมายเหตุ
ของสานักงาน กสม.
ของคณะทางานจัดทา
มาตรฐาน การจัดการ
เอกสารและประเมิน
คุณค่าเอกสาร
ของสานักงาน กสม.
ให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถ
ดาเนินการต่อได้

ควรเร่งรัดการพิจารณา
หมวดหมู่และตาราง
กาหนดอายุจัดเก็บเอกสาร
จดหมายเหตุของ
สานักงาน กสม.

อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดทาร่างหมวดหมู่
และตารางกาหนด
อายุการจัดเก็บ
เอกสารจดหมายเหตุ
ของสานักงาน กสม.
(ประเภทภารกิจหลัก)
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45

กลยุทธ์ที่ 4.4 : พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการเผยแพร่
ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผ่านสื่อออนไลน์
(อย่างน้อย 3 เรื่อง)
(ไม่ใช้งบประมาณ)
สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและ
นโยบาย)

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ธ.ค. 60
จัดทาแผนการ
ปฏิบัติงาน



2
ม.ค. – มี.ค. 61
เสนอโครงการ/
แผนปฏิบัติงาน


- จัดทาหนังสือบันทึก
สวก. ที่ สม 0004/61
ลงวันที่ 23 ม.ค. 61
ขออนุมัติโครงการ
เผยแพร่ข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของ กสม.
ผ่านสื่อออนไลน์
- ได้รับอนุมัติโครงการฯ
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61
อ้างที่ สม 0004/61
ลงวันที่ 23 ม.ค.61
ขออนุมัติโครงการฯ

3
เม.ย. 61
รวบรวมข้อเสนอแนะ
ของ กสม.
(ซึ่งจัดทาโดยสานัก
วิจัยและวิชาการ)
และเรื่องตอบกลับ
จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

4
พ.ค. 61
จัดทา
ต้นฉบับหนังสือ
เพื่อเปลี่ยนแปลง
เป็น E-book

5
มิ.ย. 61
เผยแพร่
E-book
ลงในเว็บไซด์
สานักงาน กสม.

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ

(ก.พ. – มี.ค. 61)
จัดทาต้นฉบับ
เรียบร้อยแล้ว และ
ได้อนุมัติเผยแพร่
หนังสือประมวล
ข้อเสนอแนะฯ
ผ่านสื่อออนไลน์
ตามที่ สม 0004/220
ลงวันที่ 21 มี.ค. 61
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการจัดจ้างพิมพ์และ
ทาอาร์ตเวิร์กจดหมายข่าว
มุมมองสิทธิ์
งบประมาณ 600,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
600,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
472,680

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค. 60
กาหนดประเด็น
กลุ่มเป้าหมาย
และจัดทา
โครงการ

สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)

ฉบับที่ 1 : เดือนตุลาคม 2560
ฉบับที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน 2560
ฉบับที่ 3 : เดือนธันวาคม 2560
ฉบับที่ 4 : เดือนมกราคม 2561
ฉบับที่ 5 : เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ฉบับที่ 6 : เดือนมีนาคม 2561
ฉบับที่ 7 : เดือนเมษายน 2561
ฉบับที่ 8 : เดือนพฤษภาคม 2561
ฉบับที่ 9 : เดือนมิถุนายน 2561
ฉบับที่ 10 : เดือนกรกฎาคม 2561
ฉบับที่ 11 : เดือนสิงหาคม 2561
ฉบับที่ 12 : เดือนกันยายน 2561






2
ธ.ค.60 – ม.ค.61
เสนอโครงการ
เลขาธิการอนุมัติ
โครงการและ
จัดจ้างพิมพ์และ
ทาอาร์ตเวิร์ก

3
ก.พ.61 - ก.ย.61
ดาเนินโครงการ
แล้วเสร็จ
ตามแผนการ
ดาเนินงาน
ที่กาหนดไว้






ผลดาเนินการ





4
พ.ย.60 - ก.ย.61
ประเมินผลการ
ดาเนินโครงการ

5
ก.ย.61
สรุปผลโครงการ
และเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
ล่าช้า ทาให้การดาเนิน
โครงการล่าช้า และ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
คงเหลือปี 2560
ต้องรอการอนุมัติ
ขยายการจัดเก็บทาให้
ไม่สามารถดาเนินงาน
ตามโครงการได้
ในไตรมาสแรก

ควรได้รับการจัดสรร
งบประมาณ รหัสกิจกรรม
ในปีงบประมาณปัจจุบัน
เพื่อให้การดาเนินโครงการ
ผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าทีข่ อง กสม.
ตาม พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. ....
งบประมาณ 900,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
900,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ธ.ค. 60
กาหนดประเด็น
กลุ่มเป้าหมาย
และจัดทา
โครงการ

2
3
ธ.ค. 60
ม.ค.61 - ก.ย.61
เสนอโครงการ
ดาเนินโครงการ
เลขาธิการฯ กสม. ตามแผน
อนุมัติโครงการ
การดาเนินงาน
ที่กาหนดไว้

สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)

4
5
ก.ค.61 - ก.ย.61
ก.ย.61
ประเมินผลการ สรุปผลโครงการ
ดาเนินโครงการ และเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณคงเหลือ
ปี 2560 ซึ่งต้องรอการ
อนุมัติขยายการจัดเก็บ
จึงยังไม่สามารถดาเนินงาน
ตามโครงการได้ใน
ไตรมาสแรก

ผลดาเนินการ
สื่อสิ่งพิมพ์
- หนังสือ พ.ร.ป. กสม.





- สื่อสิ่งพิมพ์
อยู่ในระหว่าง
การจัดทาเนื้อหา

- แผ่นพับ พ.ร.ป. กสม.











- ชุดนิทรรศการ
อยู่ในระหว่าง
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง







- ชุดนิทรรศการ พ.ร.ป. กสม.
สื่อดิจิทัล
- Infographic
- วีดิทัศน์
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการผลิตสื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
รูปแบบเอกสารและสิ่งพิมพ์
และสื่อโสตทัศน์
งบประมาณ 1,000,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
1,000,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
256,204

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ธ.ค. 60
กาหนดประเด็น
กลุ่มเป้าหมาย
และจัดทา
โครงการ

2
3
ธ.ค. 60
ต.ค.60 - ก.ย.61
เสนอโครงการ
ดาเนินโครงการ
เลขาธิการฯ กสม. ตามแผน
อนุมัติโครงการ
การดาเนินงาน
ที่กาหนดไว้

สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)

4
5
ก.ค.61 - ก.ย.61
ก.ย.61
ประเมินผลการ สรุปผลโครงการ
ดาเนินโครงการ และเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณคงเหลือ
ปี 2560 ต้องรอการอนุมัติ
ขยายการจัดเก็บ
จึงยังไม่สามารถ
ดาเนินงานตามโครงการ
ได้ในไตรมาสแรก

ผลดาเนินการ
สื่อเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์
- หนังสือ
- เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อความสิทธิมนุษยชน
- กระเป๋าผ้า
- ป้ายนิทรรศการ
สื่อโสตทัศน์
- Infographic
- วีดิทัศน์

53,500

53,500









200,000
8,000

195,000
7,704










-

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ที่ 5.1 : ปรับปรุงกระบวนการทางานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดทาระเบียบ
และประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิหน้าทีข่ อง กสม.
ตามร่าง พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. ....
งบประมาณ 300,000 บาท
สกค. (กลุ่มงานนิติการ)

ผลการปฏิบัติงาน
- มีระเบียบ ประกาศ กสม. ที่ต้องจัดทา
จานวน 31 ฉบับ
- ได้ดาเนินงานตามเป้าหมายที่ 1-3
และบางส่วนตามเป้าหมายที่ 4-5
เสนอ กสม.เห็นชอบแล้ว
จานวน 13 ฉบับและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

งบประมาณ
(บาท)
300,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
113,285 บาท
(ใช้งบประมาณจาก
งบประมาณสารอง)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค. 60
จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ


2
ต.ค. 60
เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ

3
ต.ค.60 - ก.ย.61
จัดการประชุม/
สัมมนา
ตามแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

4
พ.ย.60 - ก.ย.61
จัดทาร่างระเบียบ
ข้อกาหนด
และประกาศ
เสนอ กสม.



ผลดาเนินการ




5
ปัญหาอุปสรรค
ธ.ค.60 - ก.ย.61
ประกาศใน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ราชกิจจานุเบกษา ที่จากัดและเร่งรีบ
และเผยแพร่
ประกอบกับอัตรากาลัง
เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน

ข้อเสนอแนะ
จัดลาดับความสาคัญ
ของระเบียบ

ดาเนินงานแล้ว
ในบางส่วน

จัดทาร่างระเบียบข้อกาหนดและประกาศ จานวน 13 ฉบับ
1. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และ
การดาเนินการอื่นของสานักงาน กสม. พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 มกราคม 2561)
2. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 3 มกราคม 2561)
3. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้าน
สิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มกราคม 2561)
4. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
5. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561)
6. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการ พ.ศ. 2561
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561)
7. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม กสม. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการข้าราชการ
สานักงาน กสม. พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561)
8. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางของบุคคลซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคา
พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561)
9. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งผู้ชานาญการประจา กสม. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจา
ประธาน กสม. พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561)
10. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการประชุม กสม. พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

50
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค. 60
จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

2
ต.ค. 60
เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ

3
ต.ค.60 - ก.ย.61
จัดการประชุม/
สัมมนา
ตามแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

4
พ.ย.60 - ก.ย.61
จัดทาร่างระเบียบ
ข้อกาหนด
และประกาศ
เสนอ กสม.

5
ธ.ค.60 - ก.ย.61
ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
และเผยแพร่





ผลดาเนินการ




ดาเนินงานแล้ว
ในบางส่วน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

จัดทาร่างระเบียบข้อกาหนดและประกาศ จานวน 13 ฉบับ
11.ข้อกาหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 มีนาคม 2561)
12. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยคุณสมบัติวิธีการสรรหาและการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มีนาคม 2561)
13. ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มีนาคม 2561)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการบริหารจัดการ
สารบบสานวน
งบประมาณ 187,000 บาท
(กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน)

กลุ่มเป้าหมาย
แฟ้มสานวน กสม.
จานวน 650 สานวน
ตัวชี้วัด
จานวนสานวนที่ได้ดาเนินการ
แต่ละงวดไม่น้อยกว่า 60 สานวน

งบประมาณ
(บาท)
187,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
187,000
รวมค่าใช้จ่าย
ระหว่างเดือน
ธ.ค.60 – ก.ย.61
เดือนละ
16,800 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ธ.ค.60 – ม.ค.61
130 เรื่อง

2
ก.พ.-มี.ค. 61
260 เรื่อง

3
เม.ย.-พ.ค. 61
390 เรื่อง

4
มิ.ย.-ก.ค. 61
520 เรื่อง

5
ส.ค.-ก.ย. 61
650 เรื่อง

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เครื่องที่ใช้สแกนค่อนข้างช้า
ทาให้ประสิทธิภาพ
การทางานลดลง

-

ผลดาเนินการ




ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

- เดือนธันวาคม 2560
จานวน 60 เรื่อง

- เดือนกุมภาพันธ์ 2561
จานวน 75 เรื่อง

- เดือนมกราคม 2561
จานวน 70 เรื่อง

- เดือนมีนาคม 2561
จานวน 77 เรื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

52
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการพัฒนาระบบ
การจัดทาข้อเสนองานวิจัย
ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณประจาปีและการ
จัดทาขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา
งบประมาณ 230,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

230,000

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน)

กิจกรรมที่ 1 ดาเนินการ
เพื่อจัดทาข้อเสนองานวิจยั
และการจัดทาขอบเขตงานจ้าง
ที่ปรึกษา

65,000

ต.ค.60 - มี.ค.61 เม.ย.-ส.ค. 61
ศึกษาและ
จัดทาประเด็น
ประมวล
ทีค่ วรพัฒนาเป็น
สถานการณ์
ข้อเสนองานวิจัย
สิทธิมนุษยชน
เบื้องต้นจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ

เม.ย.-ส.ค. 61
จัดให้มี
กระบวนการ
ปรึกษาหารือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือเดินทาง
ลงพื้นที่
(หากจาเป็น)

เม.ย.-ส.ค. 61
จัดทาข้อเสนอ
งานวิจัยประกอบ
การเสนอขอ
งบประมาณ
ประจาปี

ก.ย. 61
เสนอผู้บริหาร
ให้ความเห็นชอบ

ผลดาเนินการ

- ศึกษาวิเคราะห์
งานวิจัยของ กสม.
ตั้งแต่ปี 2554 ถึง
ปัจจุบัน
– จัดประชุมเพื่อให้
ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อร่าง
ขอบเขตของงานจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการฯ
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61
จานวน 1,265 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2
การจ้างบุคคลภายนอก
เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา
ระบบการจัดทาข้อเสนองานวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจาปี และการจัดทาขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา
(คงเหลืองบเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 45,000 บาท)

งบประมาณ
(บาท)
165,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
120,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
ต.ค. 60-ก.ย. 61
ม.ค. 61
เสนอโครงการ
จัดทาขอบเขต
เพื่อขอ
งานจ้างบุคลากร
ความเห็นชอบ
ภายนอก
ในการจัดจ้าง
บุคคลภายนอก

3
ก.พ. 61
ขอบเขตงานจ้าง
ได้รับการอนุมัติ

4
ก.พ. 61
หาผู้รับจ้างพร้อม
ทาสัญญาจ้าง

5
ก.พ.–ก.ย. 61
ตรวจรับงานจ้าง

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ




ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาจ้าง
บุคคลภายนอกเพื่อ
สนับสนุนโครงการ
พัฒนาระบบการ
จัดทาข้อเสนอ
งานวิจัย
ประกอบการเสนอ
ของบประมาณ
ประจาปีและการ
จัดทาขอบเขตงาน
จ้างที่ปรึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่
17 มกราคม 2561

จ้างบุคคลภายนอก
สนับสนุนโครงการ
1 ราย ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ 74/2561
ลงวันที่ 1 ก.พ. 61
– 30 ก.ย. 61
(น.ส. นิศรา จินดากูลย์)
จานวนเงิน 120,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการศึกษาบทบาทหน้าที่
และกาหนดแนวทางในการ
ปฏิบตั ิหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และองค์กรอิสระอื่น
งบประมาณ 50,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
50,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
** ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
เม.ย. 61
จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

2
พ.ค. 61
เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ

3
มิ.ย.-ส.ค. 61
ศึกษา
หลักกฎหมาย
และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง/จัดการ
ปรึกษาหารือ

สกค. (กลุ่มงานเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล 2)
หมายเหตุ: ระหว่างเดือนมกราคม 2561 –
เดือนกันยายน 2561 (เมื่อร่าง พ.ร.ป.
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และร่าง พ.ร.ป. ขององค์กรอิสระอื่น
แล้วแต่กรณีมีผลใช้บังคับ

ผลการปฏิบัติงาน
- อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อจัดทา
ตามเป้าหมายที่กาหนด

4
ส.ค.-ก.ย. 61
จัดทารายงาน
สรุปผล
การประชุม/
การสัมมนา
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม.
และหรือ กสม.

5
ก.ย. 61
จัดทา
ข้อเสนอแนะ
มาตรการ
หรือแนวทาง
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของ
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเกี่ยวกับ
หน้าทีแ่ ละอานาจ
ที่เกี่ยวข้อง
หรือสัมพันธ์กับ
องค์กรอิสระอื่น

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5. โครงการจัดทาคู่มือ
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ละอานาจ
ตามร่าง พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. ....
(ไม่ใช้งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ก.พ. 61
ตั้งคณะทางาน

2
ก.พ. – มี.ค. 61
จัดเตรียมข้อมูล
และงานด้าน
เอกสารต่าง ๆ

3
มี.ค. – เม.ย. 61
ดาเนินการ
จัดประชุม

สคส. (ฝ่ายช่วยอานวยการ)

4
พ.ค. 61
(ร่าง) คู่มือ
การปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบ
การละเมิด
สิทธิมนุษยชน

5
มิ.ย. 61

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

คู่มือ
การปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบ
การละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ผลดาเนินงาน




ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6. โครงการเผยแพร่หลักเกณฑ์
และวิธีการในการสรรหา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามกฎหมาย
และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
งบประมาณ 100,000 บาท
สกค. (กลุ่มงานนิติการ)

ผลการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

100,000

ขอคืนงบประมาณ
ตามรหัสกิจกรรม
60M2-81105
เนื่องจากดาเนินการ
ร่วมกับการจัดประชุม
ผู้แทนขององค์กร
เอกชนหรือผู้แทน
สภาวิชาชีพเพื่อ
เลือกกันเองเป็น
กรรมการสรรหา
กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
รหัสกิจกรรม
611T4-40200047
จึงไม่มีความจาเป็น
ต้องใช้จ่ายเงิน
งบประมาณนี้
ตามหนังสือที่
สม 0007/230
ลงวันที่ 13 มีนาคม
2561

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค. 60
จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ



2
ม.ค. 61
เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ

3
มี.ค.-ก.พ. 61
จัดการประชุม/
เตรียมการ
สัมมนา
ตามแผนการ



ผลดาเนินการ


4
เม.ย. 61
จัดการประชุม/
การสัมมนา
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม.
และหรือ กสม.



5
พ.ค. 61
จัดทาเอกสาร
สรุปโครงการ
เสนอสานักงาน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
7. โครงการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ/การสัมมนา
เพื่อเตรียมความพร้อม
ในบทบาทของผู้ร้องทุกข์
ในคดีอาญาแทนผู้เสียหาย
งบประมาณ 60,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

60,000

ยังไม่มี
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค. 61
ศึกษาเอกสาร
และวางกาหนด
รูปแบบการ
ประชุม

2
ก.พ. 61
จัดทาแผน
การปฏิบัติงาน
และเบิกจ่าย
งบประมาณ

3
มี.ค. 61
เสนอขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ
ต่อ เลขาธิการ
กสม.

4
เม.ย. 61
จัดการประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ

5
พ.ค. 61
จัดทารายงาน
สรุปผล
การฝึกอบรม
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม.

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

สกค. (กลุ่มงานเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล 1)

ผลการปฏิบัติงาน
- เสนอขออนุมัติดาเนินโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.





ผลดาเนินการ


ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. โครงการกลั่นกรอง
และตรวจสอบมาตรฐาน
รายงานผลการพิจารณา
หรือผลการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนของ กสม.
ในกรณีมีมติให้ยุตเิ รื่อง
งบประมาณ 300,000 บาท
สบก. (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

งบประมาณ
(บาท)
300,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
150,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค. 60
ส่งงาน งวดที่ 1
31 ต.ค. 60
จานวน 72 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท

2
พ.ย. 60
ส่งงาน งวดที่ 2
30 พ.ย. 60
จานวน 61 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท

3
ธ.ค. 60
ส่งงาน งวดที่ 3
30 ธ.ค. 60
จานวน 61 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท

4
ม.ค. 61
ส่งงาน งวดที่ 4
30 ม.ค. 61
จานวน 58 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท

5
ก.พ. 61
ส่งงาน งวดที่ 5
28 ก.พ. 61
จานวน 59 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท





ผลดาเนินการ






มี.ค. 61
ส่งงาน งวดที่ 6
30 มี.ค. 61
จานวน 56 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท

เม.ย. 61
ส่งงาน งวดที่ 7
30 เม.ย. 61
จานวน 30 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท

พ.ค. 61
ส่งงาน งวดที่ 8
31 พ.ค. 61
จานวน 30 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท

มิ.ย. 61
ส่งงาน งวดที่ 9
31 มิ.ย. 61
จานวน 30 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท

ก.ค. 61
ส่งงาน งวดที่ 10
31 ก.ค. 61
จานวน 30 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลดาเนินการ

ส.ค. 61
ส่งงาน งวดที่ 11
31 ส.ค. 61
จานวน 30 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท

ก.ย. 61
ส่งงาน งวดที่ 12
31 ก.ย. 61
จานวน 30 เรื่อง
เป็นเงิน
25,000 บาท
ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
9. โครงการเสริมทักษะ
การเป็นวิทยากรกระบวนการ
ด้านสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 281,700 บาท

งบประมาณ
(บาท)
281,700

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ก.พ. 61
มีการกาหนด
ประเด็นเนื้อหา

2
เม.ย. 61
มีการจัดทา
รายละเอียด
โครงการและ
แผนปฏิบัติการ

3
พ.ค. 61
โครงการผ่านการ
อนุมัติหลักการ

4
พ.ค. 61
ดาเนินโครงการ
ตามแผน
ที่กาหนด

5
มิ.ย. 61
มีการสรุปผล
การดาเนินงาน
และเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สสค. (ฝ่ายช่วยอานวยการ)

ผลดาเนินการ
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60

กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการฝึกอบรมบุคลากร
เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. ....
งบประมาณ 1,600,000 บาท
สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบและพัฒนา
บุคลากร)

งบประมาณ
(บาท)
1,600,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พ.ย. 60
แต่งตั้ง
คณะทางาน
จัดทาหลักสูตร
การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพื่อปฏิบัติหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมาย
ประกอบ
รัฐธรรมนูญ
ว่าด้วย กสม.

2
ธ.ค.60 - ม.ค.61
ดาเนินการ
จัดประชุม
พิจารณา
กรอบโครงสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรม

3
4
ม.ค.-พ.ค. 61
พ.ค.-มิ.ย. 61
1. จัดทาขอบเขต ดาเนินการ
เนื้อหารายวิชา
จัดฝึกอบรม
2. จัดทาขอบเขต
งานจ้างและ
ดาเนินการจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ

5
ก.ค. 61
สรุปผล
การฝึกอบรม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ




ดาเนินการตามข้อ 1
แล้ว และอยู่ระหว่าง
ดาเนินการตามข้อ 2
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล DPIS
ของสานักงาน กสม.
งบประมาณ 8,000 บาท
สบก. ( กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล )

งบประมาณ
(บาท)
8,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
6,240
ส่งคืนเงิน
1,760
รหัสกิจกรรม
61M2-81202
ตามหนังสือที่
สม 0001.04/71
ลงวันที่
14 มีนาคม 2561

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค.-ธ.ค. 60
- รวบรวมข้อมูล
และความจาเป็น
ในการอบรม
- สร้างหลักสูตร
- เสนอโครงการ
ขออนุมัติ



2
3
4
ม.ค. 61
ม.ค.-มี.ค. 61
มี.ค. 61
ประชุมเจ้าหน้าที่ จัดเตรียม
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
การฝึกอบรม
ฝึกอบรม
โครงการ
ติดต่อวิทยากร
สถานที่ เอกสาร
และอุปกรณ์ต่าง ๆ



ผลดาเนินการ


5
เม.ย. 61
ประเมินผล
โครงการ





เดือน ธันวาคม 2560

จัดทาสรุปผล
เพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการฯ กสม.
ตามบันทึกที่
สม 0001/3039
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 60

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในการดาเนินการฝึกอบรม
เป็นรุ่นที่เก่าและมีความล่าช้า
เกิดปัญหาอุปสรรคในการ
ฝึกปฏิบัติ
2. โปรแกรมระบบ DPIS ที่ใช้
ในการฝึกอบรมเป็นเวอร์ชั่น
ที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน และ
ศูนย์ IT ยังไม่สามารถปรับปรุง
ระบบที่เป็นปัจจุบันได้
จึงเกิดปัญหา อุปสรรค
ในการฝึกนาข้อมูลลงในระบบ
และการประมวลผลจริง
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62
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. การส่งบุคลากรอบรม
กับหน่วยงานภายนอก
งบประมาณ 758,714 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

758,714

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
พิจารณา
และแจ้งเวียน
หลักสูตรอบรม

เสนอเลขาธิการฯ
พิจารณา
คัดเลือก/อนุมัติ
และแจ้งผล
การพิจารณา
ให้ผู้สมัครทราบ

(ก.พ. 60)

(เม.ย. 60)

(ส.ค. 60)


(ก.พ. 60)

(ส.ค. 60)

(ส.ค. 60)


(ก.พ.-ก.ย. 60)

(พ.ค.-ส.ค. 60)

(ส.ค.-ก.ย. 60)


(ก.ย. 60)

(ก.ย. 60)

(ก.ย. 60)


(ก.ย. 60)

(ก.ย. 60)

(ก.ย. 60)


(ก.ย. 60)

(ก.ย. 60)

-

(ก.ย.-ต.ค. 60)

(ก.ย. 60)

(พ.ย. 60)


(ต.ค. 60)

(ก.ย. 60)

(พ.ย. 60)


(ต.ค. 60)

(พ.ย.-ธ.ค. 60)

(พ.ย. 60)


(ต.ค. 60)

(ธ.ค.60 - ม.ค.61)

(ธ.ค.60 - มี.ค.61)


(ต.ค. 60)

(ต.ค. 60)


(ต.ค. 60)

(พ.ย. 60)


(ต.ค.-พ.ย. 60)

(พ.ย. 60)


(พ.ย. 60)

(พ.ย. 60)


(พ.ย. 60)

(พ.ย. 60)


(พ.ย. 60)


(พ.ย. 60)


(พ.ย.-ธ.ค. 60)


(ธ.ค. 60)


(ธ.ค. 60)


สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบและพัฒนาบุคลากร)
ดาเนินการช่วงเวลา
(เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561)

* ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จาก 500,000 บาท เป็น 758,714 บาท
ตามหนังสือที่ สม 0001/315
28,000

28,000

2. การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

-

-

ค่าธรรมเนียม/
ศึกษาดูงาน
120,000
(ยังไม่เบิก)

120,000
(เฉพาะ
ค่าธรรมเนียม)

-

-

4,070

4,070

-

-

-

-

4. การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง
(ยธก.13)
5. Facilitators’ Training Blended Learning
Course (หลักสูตรของ สรป.)
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก APF
(APF Communications Network
Collaboration) (หลักสูตรของ สรป.)
7. ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บ.ย.ส.)
8. การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.9)

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง

เสนอผล
การคัดเลือก
ให้เลขาธิการฯ
ทราบและ
ขออนุมัติ
ให้เข้าอบรม

ข้อเสนอแนะ

แจ้งผล
การคัดเลือก
ให้ผู้สมัคร
ของสานักงาน
กสม. ทราบ
และติดตาม
รายงานผล
การฝึกอบรม

ผลดาเนินการ

1. ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

3. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน (ปรม.)

ยื่นใบสมัคร
และติดตามผล
การคัดเลือก

ปัญหาอุปสรรค

ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ
90,000
(ยังไม่เบิก)
-

-
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งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พิจารณา
และแจ้งเวียน
หลักสูตรอบรม

2
เสนอเลขาธิการฯ
พิจารณา
คัดเลือก/อนุมัติ
และแจ้งผล
การพิจารณา
ให้ผู้สมัครทราบ

3
ยื่นใบสมัคร
และติดตามผล
การคัดเลือก

4
เสนอผล
การคัดเลือก
ให้เลขาธิการฯ
ทราบและ
ขออนุมัติ
ให้เข้าอบรม

5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

แจ้งผล
การคัดเลือก
ให้ผู้สมัคร
ของสานักงาน
กสม. ทราบ
และติดตาม
รายงานผล
การฝึกอบรม

ผลดาเนินการ
10. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมาย
ลาดับรองสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง
11. การร่างกฎหมาย การให้ความเห็น
ทางกฎหมายและการดาเนินคดีปกครอง
ประจาปี 2561
12. นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
(บงส.)

13. นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)
14. โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากร
ภาครัฐ
15. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง
“ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้” และ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560

-

-

-

-

180,000
(ฝึกอบรม
ภายในประเทศ
90,000
ศึกษาดูงาน
90,000)

180,000

-

-

7,848 บ. x 3 คน

23,544

ค่าลงทะเบียน
3,000
(ยังไม่เบิก)

-

(พ.ย. 60)


(พ.ย. 60)


(พ.ย. 60)


(พ.ย. 60)


(พ.ย. 60)


(พ.ย. 60)


(พ.ย. 60)


(พ.ย.-ธ.ค. 60)


(ธ.ค. 60)


(ธ.ค. 60)


(พ.ย. 60)


(พ.ย. 60)


(พ.ย.-ธ.ค. 60)


(ธ.ค. 60)


(ธ.ค. 60)


(พ.ย. 60)

(พ.ย. 60)

(พ.ย. 60)


(พ.ย. 60)

(ธ.ค. 60)

(ธ.ค. 60)


(พ.ย.-ธ.ค. 60)

(ธ.ค. 60)

(ธ.ค. 60)


(ม.ค. 61)

(ธ.ค. 60)

(ธ.ค. 60)


(ม.ค. 61)

(ธ.ค. 60)

(ธ.ค. 60)
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งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พิจารณา
และแจ้งเวียน
หลักสูตรอบรม

2
เสนอเลขาธิการฯ
พิจารณา
คัดเลือก/อนุมัติ
และแจ้งผล
การพิจารณา
ให้ผู้สมัครทราบ

3
ยื่นใบสมัคร
และติดตามผล
การคัดเลือก

4
เสนอผล
การคัดเลือก
ให้เลขาธิการฯ
ทราบและ
ขออนุมัติ
ให้เข้าอบรม

5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

แจ้งผล
การคัดเลือก
ให้ผู้สมัคร
ของสานักงาน
กสม. ทราบ
และติดตาม
รายงานผล
การฝึกอบรม

ผลดาเนินการ
16. ทักษะวิทยากรกระบวนการ

2,600

2,600

-

-

93,750 บ. x 2 คน
(ยังไม่เบิก)

-

19. โครงการพัฒนาเลนส์เพศภาวะและความ
หลากหลาย

-

-

20. นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 1

-

-

21. นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)
รุ่นที่ 5

-

-

22. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน รุ่นที่ 4

-

-

-

-

17. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการ
ยุติธรรม รุ่นที่ 3 (ศวธ.3)
18. จิตวิทยาความมั่นคง

23. โครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย (โครงการฝึกอบรม “วิทยากร
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”)
24. โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและ
คดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี
หลักสูตรที่ 1 เรื่อง การใช้ดุลพินิจและวิธีปฏิบัติ
ราชการของฝ่ายปกครอง
25. โครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ
ประจาปี 2561

-

-

(ม.ค. 61)

(ม.ค. 61)

(ส.ค. 60)

(ก.พ. 61)

(ก.พ. 61)

(ธ.ค. 60)

(ก.พ. 61)

(ม.ค. 61)


(ม.ค. 61)

(ม.ค. 61)

(ก.ย. 60)

(ก.พ. 61)

(ก.พ. 61)

(ธ.ค. 60)

(ก.พ. 61)

(ม.ค. 61)


(ม.ค. 61)

(ก.พ. 61)

(ก.ย. 60 – ม.ค. 61)

(ก.พ. 61)

(ก.พ. 61)

(ธ.ค. 60 – ม.ค. 61)

(ก.พ. – มี.ค. 61)

-

(ม.ค. 61)

(ก.พ. 61)

(ก.พ. 61)

(ก.พ. 61)

-

(ม.ค. 61)

(ก.พ. 61)

(ก.พ. 61)

(ก.พ. 61)

-

(ก.พ. 61)

-

(ก.พ. 61)

-

-

-

(ก.พ. 61)


(ก.พ. 61)


พิจารณางดส่งบุคลากรเข้าอบรม

(ก.พ. 61)


(มี.ค. 61)


(มี.ค. 61)


(มี.ค. 61)


(มี.ค. 61)

แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้สมัครทราบ
(มี.ค. 61)


ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

65
งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
พิจารณา
และแจ้งเวียน
หลักสูตรอบรม

2
เสนอเลขาธิการฯ
พิจารณา
คัดเลือก/อนุมัติ
และแจ้งผล
การพิจารณา
ให้ผู้สมัครทราบ

3
ยื่นใบสมัคร
และติดตามผล
การคัดเลือก

4
เสนอผล
การคัดเลือก
ให้เลขาธิการฯ
ทราบและ
ขออนุมัติ
ให้เข้าอบรม

5

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

แจ้งผล
การคัดเลือก
ให้ผู้สมัคร
ของสานักงาน
กสม. ทราบ
และติดตาม
รายงานผล
การฝึกอบรม

ผลดาเนินการ
26. Human Rights รากฐานความรู้ของคน
ยุติธรรม รุ่นที่ 2
27. ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคม
สันติสุข รุ่นที่ 9
28. โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”
(ลูกไก่)
29. สัมมนาวิชาการ เรื่อง นโยบายการบริหาร
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(มี.ค. 61)

(มี.ค. 61)

(มี.ค. 61)

(มี.ค. 61)


(มี.ค. 61)


(มี.ค. – เม.ย. 61)


-

-

-

-

ไม่มีผู้สมัครเข้าอบรม
ไม่มีผู้สมัครเข้าอบรม
-

-
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“หลักปฏิบตั ิราชการเกีย่ วกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ”
งบประมาณ 60,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
60,000
จานวน 170 คน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
44,870 บาท
จานวน 141 คน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค. 60
ศึกษารวบรวม
ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการ
จัดทาโครงการ

สบก. (กลุ่มงานพัสดุ)



2
3
ต.ค. 60
ต.ค.–พ.ย. 60
เสนอโครงการ ได้จัดการ
พร้อมได้รับ
ฝึกอบรม
อนุมัติให้
ดาเนินการ
จัดฝึกอบรม
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561



ผลดาเนินการ


4
ต.ค.–พ.ย. 60
สรุปผล
การฝึกอบรม



5
พ.ย.-ธ.ค. 60
นาผลการฝึกอบรม
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-


จัดทาสรุปผลการ
ฝึกอบรมเสนอต่อ
เลขาธิการฯ กสม.
ตามบันทึกที่
สม 0001/2736
ลงวันที่ 16 พ.ย. 60
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรสานักงาน
คณะกรรมการ กสม.
ประจาปี 2561
งบประมาณ 736,610 บาท

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1

2

3

4

5

มี.ค.-เม.ย. 61
ดาเนินการ
จัดฝึกอบรม

พ.ค.-มิ.ย. 61
สรุปผล
การฝึกอบรม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

736,610

สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบและพัฒนา
บุคลากร)

5.1 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรหลัก 2 หลักสูตร
งบประมาณ 120,000 บาท
- การแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล

120,000

ธ.ค.60 – ม.ค.61
ก.พ. 61
กาหนดแผนการ เสนอขออนุมัติ
ฝึกอบรมและ
โครงการ
เนื้อหาหลักสูตร


- การบริหารการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ
(ดาเนินการในไตรมาสที่ 3)



ธ.ค.60 – ม.ค.61
ก.พ. 61
กาหนดแผนการ เสนอขออนุมัติ
ฝึกอบรมและ
โครงการ
เนื้อหาหลักสูตร





มี.ค. 61
แจ้งกาหนดการ
ฝึกอบรม

ผลดาเนินการ

มี.ค. 61
แจ้งกาหนดการ
ฝึกอบรม


เม.ย.-พ.ค. 61
ดาเนินการ
จัดฝึกอบรม

มิ.ย.-ก.ค. 61
สรุปผล
การฝึกอบรม

ผลดาเนินการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
งบประมาณ 150,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
150,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ม.ค. 61
กาหนดแผน
การฝึกอบรมและ
เนื้อหาหลักสูตร


5.3 โครงการฝึกอบรม
ข้าราชการ/พนักงานราชการ
บรรจุใหม่
งบประมาณ 300,000 บาท

300,000

มี.ค. 61
กาหนดแผนการ
ฝึกอบรมและ
เนื้อหาหลักสูตร

2
ก.พ.-มี.ค. 61
สารวจรายชื่อ
กลุ่มเป้าหมาย



3
เม.ย. 61
1. เสนอขออนุมัติ
โครงการ
2. แจ้งกาหนดการ
ฝึกอบรม

4
พ.ค.–มิ.ย. 61
ดาเนินการ
จัดฝึกอบรม

5
ก.ค. 61
สรุปผล
การฝึกอบรม

มิ.ย. 61
ดาเนินการ
จัดฝึกอบรม

ก.ค. 61
สรุปผล
การฝึกอบรม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ


มี.ค. – เม.ย. 61
พ.ค. 61
1. เสนอขอความ แจ้งกาหนดการ
เห็นชอบดาเนินการ ฝึกอบรม
2. เสนอขออนุมัติ
โครงการ

(คาดว่าจะดาเนินการในไตรมาสที่ 3-4)

ผลดาเนินการ


ดาเนินการ
ตามข้อ 1 แล้ว
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5.4 โครงการพัฒนาการจัดทา
ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 10,450 บาท

งบประมาณ
(บาท)
10,450

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ภายใน พ.ย.60
จัดทาแผน
ปฏิบัติการ
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

2
ธ.ค. 60
เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการ

3
เม.ย. 61
ดาเนินโครงการ
ตามแผน
การปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

4
มิ.ย. 61
ดาเนินโครงการ
ตามแผน
การปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ

5
ภายใน ส.ค. 61
จัดทารายงาน
สรุปผลการพัฒนา
บุคลากรเสนอต่อ
เลขาธิการ กสม.

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย)

(งบประมาณอยู่ที่สานักบริหารกลาง)

ผลดาเนินการ

ประสานกับวิทยากร
ในเบื้องต้นแล้ว
กาหนดจัดโครงการฯ
วันที่ 3 เม.ย. 61
เวลา 13.30–15.30 น.

อยู่ระหว่างการจัดทา
อนุมัติโครงการ
และงบประมาณ
ต่อเลขาธิการฯ กสม.
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6. โครงการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี พ.ศ. 2561
งบประมาณ 150,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
150,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
60,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค. 60
จัดทาโครงการ
และแผนการ
ปฏิบัติงาน

2
พ.ย. 60
เสนอโครงการ
ต่อเลขาธิการกสม.
เพื่อพิจารณา
อนุมัติขอบเขต
งานจ้าง (ToR)

3
ธ.ค. 60
ผู้รับจ้างได้จัดทา
รายงาน
ความก้าวหน้า
ของโครงการ
และส่งงาน
งวดที่ 1

4
ก.พ. 61
ดาเนินการ
ติดตาม
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ในไตรมาสที่ 1-2

5
มี.ค. 61
ติดตาม
และรายงาน
ความก้าวหน้า
ผลการปฏิบัติงาน
ในไตรมาสที่ 3-4

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สบก. (กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์)





ผลดาเนินการ


เลขาธิการฯ อนุมัติ
โครงการและ
ขอบเขตการจ้าง
ตามหนังสือ
ที่ สม 0001/2397
ลงวันที่ 9 ต.ค. 60

ผู้รับจ้างลงนาม
ในสัญญาจ้าง
เลขที่ 67/2561(จ)
ลงวันที่ 1 ธ.ค. 60
และส่งงานงวดที่ 1
เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 61
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
7. โครงการศึกษาออกแบบ
โครงสร้างส่วนราชการของ
สานักงาน กสม. ให้สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจและอานาจ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
(ไม่ใช้งบประมาณ)
สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

(โครงการต่อเนื่อง เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณ ปี 2560)
หมายเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจรับ
งานจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ 2-4

งบประมาณ
(บาท)
720,000
(เบิกจ่าย
จากเงิน
งบประมาณ
ปี 2560)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
- งวดที่ 1
72,000 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
ต.ค. 60
รายงานเบื้องต้น

งวดที่ 1
ร้อยละ 10
งวดที่ 2
ร้อยละ 30
งวดที่ 3
ร้อยละ 30
งวดที่ 4
ร้อยละ 30


2
ม.ค. 61
จัดประชุม
เพื่อนาเสนอ
ผลการศึกษา
และรับฟัง
สภาพปัญหา
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะฯ
จาก กสม.
และเจ้าหน้าที่
สานักงาน กสม.



3
ม.ค. 61
รายงานผล
การศึกษา
ออกแบบ
โครงสร้าง
ส่วนราชการฯ
(รายงาน
ความก้าวหน้า
ฉบับที่ 1)

ผลดาเนินการ


4
ก.พ. 61
รายงานผล
การศึกษา
ออกแบบ
โครงสร้าง
ส่วนราชการฯ
(รายงาน
ความก้าวหน้า
ฉบับที่ 2)



5
มี.ค. 61
รายงานผล
การศึกษา
ออกแบบ
โครงสร้าง
ส่วนราชการฯ
(รายงาน
ฉบับสมบูรณ์)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงาน กสม.
(ไม่ใช้งบประมาณ)
สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

(โครงการต่อเนื่อง เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณ ปี 2560)
หมายเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจรับ
งานจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ 2-4

งบประมาณ
(บาท)
900,000
(งบบุคลากร)
ได้รับจัดสรร

872,100
(เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณ
ปี 2560)

งวดที่ 1
ร้อยละ 10
งวดที่ 2
ร้อยละ 30
งวดที่ 3
ร้อยละ 30
งวดที่ 4
ร้อยละ 30

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
งวดที่ 1
ร้อยละ 10
(ของเงินค่าจ้าง)
งวดที่ 2
ร้อยละ 30
(ของเงินค่าจ้าง)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
มิ.ย. 60
ศึกษา วิเคราะห์
รวบรวมข้อมูล
การจัดทา
แผนกลยุทธ์ฯ

2
ส.ค. 60
มีการสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
การจัดทาแผน
กลยุทธ์
ตามแนวทาง
การพัฒนาระบบ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ภายใน 30 วัน
นับแต่วัน
ลงนามในสัญญา





งวดที่ 3
อยู่ระหว่าง
การเบิกจ่ายเงิน

3
ต.ค. 60
มีการประเมิน
สถานภาพ
ปัจจุบัน,
วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน,
วิเคราะห์
ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของสานักงาน
กสม. ภายใน
90 วัน นับแต่วัน
ลงนามในสัญญา
ผลดาเนินการ


4
ก.พ. 61
มีร่างแผนกลยุทธ์
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของสานักงาน
กสม
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565
ภายใน 150 วัน
นับแต่วันลงนาม
ในสัญญา

5
ก.พ. 61
มีแผนกลยุทธ์
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของสานักงาน
กสม.
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565
ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก
เลขาธิการ กสม.
และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างฯ
ภายใน 180 วัน
นับแต่ลงนาม
ในสัญญาจ้าง





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-
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กลยุทธ์ที่ 5.3 : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดการความรู้
ในองค์กร (ระยะที่ 2)
งบประมาณ 300,000 บาท
สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคคลากร)

งบประมาณ
(บาท)
300,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ม.ค. 61
ม.ค.-ก.พ. 61
ก.พ.-มี.ค. 61
มี.ค.-ก.ย. 61
ก.ย. 61
ขออนุมัติ
จัดทาแนวทาง
แต่งตั้ง
ดาเนินการ
สรุปผล
ดาเนินการ
การดาเนินการ
คณะทางาน
ตามแนวทาง
การดาเนินการ
โครงการจัดการ จัดการความรู้
จัดการความรู้
ที่ได้รับอนุมัติ
ความรู้ในองค์กร ของสานักงานฯ ในองค์กร

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

(คาดว่าจะดาเนินการในไตรมาสที่ 2-4)





ผลดาเนินการ
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กลยุทธ์ที่ 5.4 : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกากับดูแลของ กสม.
- ไม่มีโครงการ -

กลยุทธ์ที่ 5.5 : พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดหาโปรแกรม
Antivirus Gateway
เพื่อทดแทนโปรแกรมเดิม
งบประมาณ 400,000 บาท
สวก.(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

งบประมาณ
(บาท)
400,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
พ.ย. 60
พ.ย. 60
ม.ค. 61
ม.ค.-มิ.ย. 61
มิ.ย. 61
จัดทา ToR
ดาเนินการ
ทาสัญญาจ้าง
ติดตาม
ตรวจรับงาน
เสร็จสมบูรณ์
กระบวนการจ้าง
การปฏิบัติงาน
พร้อมเสนอ
ตามระเบียบ
ตามสัญญา
ผู้บริหารให้ความ พัสดุ
เห็นชอบ ToR
(จัดซื้อจัดจ้าง)





ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลดาเนินการ

ได้รับอนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61
ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ทาสัญญาจ้าง
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
(ไม่ใช้งบประมาณ)
สวก.(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

** ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 **

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ต.ค. 60
ม.ค. 61
ก.พ. - เม.ย. 61
พ.ค. 61
มิ.ย. - ส.ค. 61
มีแผนดาเนินงาน มีการวิเคราะห์
มีการระบุ
มีการวิเคราะห์
จัดทาแผน
การจัดทาแผน
สภาพแวดล้อม
สินทรัพย์
และประเมิน
บริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง ด้าน ITC เพื่อ
ระบุปัญหา
ความเสี่ยงและ
ประเมินจุดแข็ง/ ภัยคุกคาม
กาหนดแนวทาง/
จุดอ่อน
และช่องโหว่
วิธีการในการ
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง ลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นกับ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร




ปัญหาอุปสรรค
บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดทาแผนความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ
ควรส่งบุคลากร
ผู้รับผิดชอบโครงการไป
อบรมแนวทางการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้

ผลดาเนินการ

อยู่ระหว่างศึกษา
ปัจจัยเสี่ยง
ด้านสารสนเทศ
หรือสาเหตุที่มา
ของความเสี่ยง
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