
ตาราง การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1 

 

การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ส านัก/หน่วย ......................................... 

ค าชี้แจง :  กรุณาระบุความประสงค์ขอปรับ/แก้ไขค าอธิบายตัวชี้วัด โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่อง ไม่ปรับ หรือ ปรับ แล้วแต่กรณี หากประสงค์ขอปรับ/แก้ไข กรุณาใส่ค าอธิบาย  
ในช่อง ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

ตาราง : การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

1. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

(1) ประชาชนไดร้ับการคุ้มครองสทิธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนญู กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะตอ้งปฏิบัติตาม 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคญัของสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละ 75 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมคีวามรู ้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคญัสิทธิมนุษยชน และสามารถ
รวมตัวจดัตั้งเครือข่ายในพื้นที่ของตนอย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 เครือข่าย โดยสามารถก าหนดบทบาทและแนวทาง
ในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีของตน  
เพื่อร่วมกันป้องกันและแกไ้ขปัญหาการละเมดิ 
สิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เขา้รับการอบรม จ านวน 
300 คน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : จ านวนประชาชนเป้าหมายในพื้นที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ได้รับการอบรมเพื่อส่งเสริม
ความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถงึความส าคัญ 
สิทธิมนุษยชน 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

  หมายเหตุ: พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้หมายถึง 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา  

   

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนเรื่องร้องเรียนที่ไดร้ับ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : เรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับไว้เพื่อด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ ส านักงาน กสม. ต่อการให้บริการ 
ด้านการรบัเรื่องร้องเรียน และการให้ค าปรึกษาด้าน 
สิทธิมนุษยชน เป็นการส ารวจความพึงพอใจโดยผ่าน 
ช่องทางการแจกแบบสอบถามแก่ผู้รับบริการ และ 
การส่งแบบสอบถามทางไปรษณียต์อบรับ 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนรายงานผลการ
ตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการน าไปปฏิบตัิหรือ 
มีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : การตดิตามผลด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ได้จัดท าข้ึนตามมาตรา 26 (1) และ (3) ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจัดท าข้ึน หรือมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท าข้ึน เพื่อเป็น
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน หรือ
แก้ไขปัญหาการละเมดิสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

  

การน าไปปฏิบัติหรือตอบสนอง หมายถึง ข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนษุยชนที่ได้มีการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 

      

 

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อน หรือด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม 
การท าความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น หรือ
รูปแบบอื่นที่แสดงถึงการน าข้อเสนอแนะฯ ไปวิเคราะห์
หรือสังเคราะห ์
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

 

2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการรายงานความคืบหน้า  
หรือผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ พร้อมด้วย
ความเห็นต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

   

  3. มีการน าไปอ้างอิงในการศึกษาวิจัยของบุคคลภายนอก       

  

4. หน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
ในงานวิจัย งานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตาม
พันธกรณีที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือผู้บรหิารมีการน าข้อมูลดังกลา่วไปเผยแพร่
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

      

(2) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างท่ัวถึง เพื่อลดปัญหาการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

- ตัวช้ีวัดปริมาณ : จ านวนคนท่ีไดร้ับการส่งเสริม
เผยแพร ่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความส าคญั
ของสิทธิมนุษยชน 30,000 คน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวเลขอ้างอิง จาก ....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

 

1.1 จ านวนการรับสื่อเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน กสม. เช่น จดหมายข่าวมุมมองสิทธ์ิ หนังสือ
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก ่ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน อนุสัญญา หรือกตกิาระหว่างประเทศ 
แผ่นพับ และอื่น ๆ ที่ได้เผยแพร่ออกไปยังประชาชน 
และกลุม่เป้าหมายต่าง ๆ 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

  

1.2 จ านวนการเขา้ถึง Facebook  page เพื่อการ
สื่อสารความรู้และข้อมลูข่าวสาร แถลงการณ์ กสม.  
เรื่องสิทธิมนุษยชน ส านักงาน กสม. แบบ Real Time 
Online 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

  

1.3 จ านวนผูร้ับฟังรายการวิทย ุ รายการ “หยิบมา
ถกยกมาคุย” ช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชน สถานีวิทยุแห่ง
จุฬาลงกรณ,์หาวิทยาลัย คลื่น 101.5 MHz ออกอากาศ
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เวลา 13.05 - 13.55 น. 
ทาง Facebook  page ของสถานีวิทยุจุฬาฯ 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

- ตัวช้ีวัดคุณภาพ : ร้อยละของกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับรู้
และเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
ร้อยละ 75 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : วิธีค านวณ เก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ส านักงาน กสม. ได้ออกแบบเพื่อวัดผล
การรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคญัของสิทธิ
มนุษยชน เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลมากท่ีสุด และน าผลที่ได้
จากแบบสอบถามมารวบรวม และวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
ก าหนดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งแสดงผลว่าในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม น้ัน ผู้เข้าร่วมได้รับรู้ เข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคญัของสิทธิมนุษยชนเป็นสัดส่วน
อย่างไรและเป็นการสะท้อนให้เหน็ว่า “สิทธิมนุษยชน” 
นั้นส าคัญ ทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก 
และปฏิบตัิให้เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตทั้งต่อตนเอง 
สังคมและปฏิบตัิต่อกันให้สังคมไทยเกิดเป็นวัฒนธรรม
แห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
 
 
 
 
 
 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

2. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

(1) ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่/รัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองสิทธิมนุษยชน  

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคญัของสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละ 75 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมคีวามรู ้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคญัสิทธิมนุษยชน และสามารถ
รวมตัวจดัตั้งเครือข่ายในพื้นที่ของตนอย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 เครือข่าย โดยสามารถก าหนดบทบาทและแนวทาง
ในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีของตน  
เพื่อร่วมกันป้องกันและแกไ้ขปัญหาการละเมดิ 
สิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เขา้รับการอบรม จ านวน 
300 คน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : จ านวนประชาชนเป้าหมายในพื้นที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ได้รับการอบรมเพื่อส่งเสริม
ความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถงึความส าคัญ 
สิทธิมนุษยชน 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

  หมายเหตุ: พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้หมายถึง 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา  
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

(2) ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนษุยชน ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนเรื่องร้องเรียนที่ไดร้ับ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : เรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับไว้เพื่อด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ ส านักงาน กสม. ต่อการให้บริการ 
ด้านการรบัเรื่องร้องเรียน และการให้ค าปรึกษาด้าน 
สิทธิมนุษยชน เป็นการส ารวจความพึงพอใจโดยผ่านช่อง
ทางการแจกแบบสอบถามแกผู่้รับบริการ และการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณียต์อบรบั 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนรายงานผลการ
ตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการน าไปปฏิบตัิหรือมีการ
ตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : การตดิตามผลด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้
จัดท าขึ้นตามมาตรา 26 (1) และ (3) ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจัดท าข้ึน หรือมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท าข้ึน เพื่อเป็น
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน หรือ
แก้ไขปัญหาการละเมดิสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

  

การน าไปปฏิบัติหรือตอบสนอง หมายถึง ข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนษุยชนที่ได้มีการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 

      

 

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อน หรือด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม 
การท าความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น หรือ
รูปแบบอื่นที่แสดงถึงการน าข้อเสนอแนะฯ ไปวิเคราะห์
หรือสังเคราะห ์
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

  

2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการรายงานความคืบหน้า  
หรือผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ พร้อมด้วย
ความเห็นต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

      

  
3. มีการน าไปอ้างอิงในการศึกษาวิจัยของบุคคลภายนอก       

  

4. หน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
งานวิจัย งานประเมินสถานการณส์ิทธิมนุษยชนตาม
พันธกรณีที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือผู้บรหิารมีการน าข้อมูลดังกลา่วไปเผยแพร่
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

      

(3) ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนษุยชน 

- ตัวช้ีวัดปริมาณ : จ านวนคนท่ีไดร้ับการส่งเสริม
เผยแพร ่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความส าคญั
ของสิทธิมนุษยชน 30,000 คน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวเลขอ้างอิง จาก ....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

  

1.1 จ านวนการรับสื่อเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน กสม. เช่น จดหมายข่าวมุมมองสิทธ์ิ หนังสือ
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก ่ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน อนุสัญญา หรือกตกิาระหว่างประเทศ 
แผ่นพับ และอื่น ๆ ที่ได้เผยแพร่ออกไปยังประชาชน 
และกลุม่เป้าหมายต่าง ๆ 

    

  

  

1.2 จ านวนการเขา้ถึง Facebook  page เพื่อการ
สื่อสารความรู้และข้อมลูข่าวสาร แถลงการณ์ กสม.  
เรื่องสิทธิมนุษยชน ส านักงาน กสม. แบบ Real Time 
Online 

      

  

1.3 จ านวนผูร้ับฟังรายการวิทยุ รายการ “หยิบมาถกยก
มาคุย” ช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชน สถานีวิทยุแห่ง
จุฬาลงกรณ,์หาวิทยาลัย คลื่น 101.5 MHz ออกอากาศ
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เวลา 13.05 - 13.55 น. 
ทาง Facebook  page ของสถานีวิทยุจุฬาฯ       
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

- ตัวช้ีวัดคุณภาพ : ร้อยละของกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับรู้
และเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
ร้อยละ 75 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : วิธีค านวณ เก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ส านักงาน กสม. ได้ออกแบบเพื่อวัดผล
การรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคญัของ 
สิทธิมนุษยชน เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบไดต้รง
ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลมากท่ีสุด และน าผล
ที่ได้จากแบบสอบถามมารวบรวม และวิเคราะหเ์ชิง
คุณภาพ ก าหนดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งแสดงผลว่าในการ
ด าเนินโครงการ/กจิกรรม นั้น ผู้เขา้ร่วมได้รับรู้ เข้าใจ 
และตระหนักถึงความส าคญัของสทิธิมนุษยชนเป็น
สัดส่วนอยา่งไรและเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า 
“สิทธิมนุษยชน” นั้นส าคัญ ทุกคนต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติให้เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต
ทัง้ต่อตนเอง สังคม และปฏิบัตติ่อกันให้สังคมไทยเกิด
เป็นวัฒนธรรมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
 
 
 
 
 
 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 
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3. ผลผลิต/โครงการ 

(1) โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคญัของสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละ 75 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมคีวามรู ้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคญัสิทธิมนุษยชน และสามารถ
รวมตัวจดัตั้งเครือข่ายในพืน้ท่ีของตนอย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 เครือข่าย โดยสามารถก าหนดบทบาทและแนวทาง
ในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีของตน  
เพื่อร่วมกันป้องกันและแกไ้ขปัญหาการละเมดิ 
สิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เขา้รับการอบรม จ านวน 
300 คน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : จ านวนประชาชนเป้าหมายในพื้นที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ได้รับการอบรมเพื่อส่งเสริม
ความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถงึความส าคัญ 
สิทธิมนุษยชน 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

  หมายเหตุ: พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้หมายถึง 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา  
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(2) ผลผลิต/โครงการ : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนเรื่องร้องเรียนที่ไดร้ับ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : เรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับไว้เพื่อด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของส านักงาน กสม. ต่อการให้บริการ 
ด้านการรบัเรื่องร้องเรียน และการให้ค าปรึกษาด้าน 
สิทธิมนุษยชน เป็นการส ารวจความพึงพอใจโดย 
ผ่านช่องทางการแจกแบบสอบถามแก่ผู้รับบริการ  
และการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ตอบรับ 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 
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    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนรายงานผลการ
ตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ ที่มีการน าไปปฏิบตัิหรือมีการ
ตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : การตดิตามผลด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้
จัดท าขึ้นตามมาตรา 26 (1) และ (3) ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจัดท าข้ึน หรือมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท าข้ึน เพื่อเป็น
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน หรือ
แก้ไขปัญหาการละเมดิสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

  การน าไปปฏิบัติหรือตอบสนอง หมายถึง ข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนษุยชนที่ได้มีการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 

      

 1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อน หรือด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม 
การท าความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น หรือ
รูปแบบอื่นที่แสดงถึงการน าข้อเสนอแนะฯ ไปวิเคราะห์
หรือสังเคราะห ์
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2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการรายงานความคืบหน้า  
หรือผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ พร้อมด้วย
ความเห็นต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

      

  
3. มีการน าไปอ้างอิงในการศึกษาวิจัยของบุคคลภายนอก       

  

4. หน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
งานวิจัย งานประเมินสถานการณส์ิทธิมนุษยชนตาม
พันธกรณีที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือผู้บรหิารมีการน าข้อมูลดังกลา่วไปเผยแพร่
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

      

(3) ผลผลิต/โครงการ : การส่งเสริมสิทธิมนษุยชน 

- ตัวช้ีวัดปริมาณ : จ านวนคนท่ีไดร้ับการส่งเสริม
เผยแพร ่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความส าคญั
ของสิทธิมนุษยชน 30,000 คน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวเลขอ้างอิง จาก ....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

 

1.1 จ านวนการรับสื่อเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน กสม. เช่น จดหมายข่าวมุมมองสิทธ์ิ หนังสือ
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก ่ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน อนุสัญญา หรือกตกิาระหว่างประเทศ 
แผ่นพับ และอื่น ๆ ที่ได้เผยแพร่ออกไปยังประชาชน 
และกลุม่เป้าหมายต่าง ๆ 

      

  

1.2 จ านวนการเขา้ถึง Facebook  page เพื่อการ
สื่อสารความรู้และข้อมลูข่าวสาร แถลงการณ์ กสม.  
เรื่องสิทธิมนุษยชน ส านักงาน กสม. แบบ Real Time 
Online 

      

  

1.3 จ านวนผูร้ับฟังรายการวิทยุ รายการ “หยิบมาถกยก
มาคุย” ช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชน สถานีวิทยุแห่ง
จุฬาลงกรณ,์หาวิทยาลัย คลื่น 101.5 MHz ออกอากาศ
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เวลา 13.05 - 13.55 น. 
ทาง Facebook  page ของสถานีวิทยุจุฬาฯ       



ตาราง การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 18 

 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

- ตัวช้ีวัดคุณภาพ : ร้อยละของกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับรู้
และเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
ร้อยละ 75 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : วิธีค านวณ เก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ส านักงาน กสม. ได้ออกแบบเพื่อวัดผล
การรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคญัของสิทธิ
มนุษยชน เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลมากท่ีสุด และน าผลที่ได้
จากแบบสอบถามมารวบรวม และวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
ก าหนดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งแสดงผลว่าในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม น้ัน ผู้เข้าร่วมได้รับรู้ เข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคญัของสิทธิมนุษยชนเป็นสัดส่วน
อย่างไรและเป็นการสะท้อนให้เหน็ว่า“สิทธิมนุษยชน” 
นั้นส าคัญทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และ
ปฏิบัติให้เป็นพ้ืนฐานในการใช้ชีวติทั้งต่อตนเอง สังคม 
และปฏิบตัิต่อกันใหส้ังคมไทยเกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

4. กิจกรรม 

(1) กิจกรรม : รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนษุยชน 

- ตัวช้ีวัดปริมาณ : จ านวนคนท่ีไดร้ับการส่งเสริม
เผยแพร ่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความส าคญั
ของสิทธิมนุษยชน 30,000 คน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ตัวเลขอ้างอิง จาก       



ตาราง การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 19 

 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

 

1.1 จ านวนการรับสื่อเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน กสม. เช่น จดหมายข่าวมุมมองสิทธ์ิ หนังสือ
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก ่ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน อนุสัญญา หรือกตกิาระหว่างประเทศ 
แผ่นพับ และอื่น ๆ ที่ได้เผยแพร่ออกไปยังประชาชน 
และกลุม่เป้าหมายต่าง ๆ 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

  

1.2 จ านวนการเขา้ถึง Facebook page เพื่อการสื่อสาร
ความรู้และข้อมูลขา่วสาร แถลงการณ์ กสม.เรื่องสิทธิ
มนุษยชน ส านักงาน กสม. แบบ Real Time Online 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

  

1.3 จ านวนผูร้ับฟังรายการวิทยุ รายการ “หยิบมาถกยก
มาคุย” ช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชน สถานีวิทยุแห่ง
จุฬาลงกรณ,์หาวิทยาลัย คลื่น 101.5 MHz ออกอากาศ
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เวลา 13.05 - 13.55 น. 
ทาง Facebook  page ของสถานีวิทยุจุฬาฯ 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

- ตัวช้ีวัดคุณภาพ : ร้อยละของกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับรู้
และเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
ร้อยละ 75 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : วิธีค านวณ เก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ส านักงาน กสม. ได้ออกแบบเพื่อวัดผล
การรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคญัของ 
สิทธิมนุษยชน เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบไดต้รง
ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลมากท่ีสุด  
และน าผลที่ได้จากแบบสอบถามมารวบรวม และ
วิเคราะหเ์ชิงคุณภาพ ก าหนดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งแสดงผล
ว่าในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม นั้น ผู้เข้าร่วมไดร้ับรู้ 
เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคญัของสิทธิมนุษยชน
เป็นสัดส่วนอย่างไรและเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า 
“สิทธิมนุษยชน” นั้นส าคัญ ทุกคนต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติให้เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต
ทั้งต่อตนเอง สังคม และปฏิบัตติ่อกันให้สังคมไทยเกิด
เป็นวัฒนธรรมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

(2)  กิจกรรม : จัดท าข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนรายงานผลการ

ตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการน าไปปฏิบตัิหรือมีการ
ตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : การตดิตามผลด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ได้จัดท าข้ึนตามมาตรา 26 (1) และ (3) ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจัดท าข้ึน หรือมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท าข้ึน เพื่อเป็น
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน หรือ
แก้ไขปัญหาการละเมดิสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

  

การน าไปปฏิบัติหรือตอบสนอง หมายถึง 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ได้มีการด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 

    

  

  

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อน หรือด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม 
การท าความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น หรือ
รูปแบบอื่นที่แสดงถึงการน าข้อเสนอแนะฯ ไปวิเคราะห์
หรือสังเคราะห ์

    

  

  

2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการรายงานความคืบหน้า หรือ
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ พร้อมด้วย
ความเห็นต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

    

  

  3. มีการน าไปอ้างอิงในการศึกษาวิจัยของบุคคลภายนอก       
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

  

4. หน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติมีการน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ใน
งานวิจัย งานประเมินสถานการณส์ิทธิมนุษยชนตาม
พันธกรณีที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือผู้บรหิารมีการน าข้อมูลดังกลา่วไปเผยแพร่
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

    

  

(3)  กิจกรรม : รับเร่ืองร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแกไ้ขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนเรื่องร้องเรียนที่ไดร้ับ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : เรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับไว้เพื่อด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ ส านักงาน กสม. ต่อการให้บริการ 
ด้านการรบัเรื่องร้องเรียน และการให้ค าปรึกษาด้าน 
สิทธิมนุษยชน เป็นการส ารวจความพึงพอใจโดย 
ผ่านช่องทางการแจกแบบสอบถามแก่ผู้รับบริการ  
และการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ตอบรับ 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

(4)  กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน (แผนงานบูรณาการภาคใต้) 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคญัของสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละ 75 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมคีวามรู ้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคญัสิทธิมนุษยชน และสามารถ
รวมตัวจดัตั้งเครือข่ายในพื้นที่ของตนอย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 เครือข่าย โดยสามารถก าหนดบทบาทและแนวทาง
ในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีของตน เพื่อ
ร่วมกันป้องกันและแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (วิธีค านวณ / ตัวเลขอ้างอิงจากข้อมูลใด) 

ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

    ไม่ปรับ ปรับ ปรับ/แก้ไข ค าอธิบาย 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เขา้รับการอบรม จ านวน 
300 คน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : จ านวนประชาชนเป้าหมายในพื้นที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ได้รับการอบรมเพื่อส่งเสริม
ความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถงึความส าคัญสิทธิ
มนุษยชน 

....... ....... ขอปรับ/แก้ไข เป็น : ……………………………………... 

  หมายเหตุ: พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้หมายถึง 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา     

 


